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 .برای روح ان مرحوم طلب غفران و امرزش  نمایند این جزوه را به روح پر فتوح پدر بزرگوارم تقدیم می نمایم . از خوانندگان گرامی استدعا دارم که 

 مقدمه : 

داللت یعنی از دانستن یک چیزی چیز دیگری را بدانیم . به چیر اول دال و به :  داللت در لغت یعنی راهنمایی .  داللت

 از علم به دال علم به مدلول پیدا کنیم.پس داللت یعنی  چیز دوم مدلول .

 داللت سه قسم است :

 یا عقلی  داللت ذاتی  الف :

 بعی طداللت  -ب

 داللت وضعی  -ج

،  پس  همیشه دال ما را به مدلول می رساند . مثل داللت دود بر آتشداللت ذاتی یعنی  الف : داللت ذاتی  یا عقلی :

 .  دود بر اتش داللت می کند .  داللت جای پا بر رونده 

است که در آن آثار  اللتیدیا  ول می رساند . ممکن هست هم نرساند . یعنی دال معموال ما را به مدل داللت طبعی : -ب

درد، سرخی چهره بر تب، پریدگی  شود؛ مانند داللت سرفه بر سینه خارجی بدنی به حاالت طبیعی یا نفسانی رهنمون می

 خونی، خنده بر شادمانی و گریه بر اندوه رنگ بر کم

لتی که سبب آن قراردادی بین مردم باشد؛ مانند داللت چراغ قرمز بر لزوم دال:  یا قراردای یا جعلی  داللت وضعی -ج

دال را قرار داده اند که داللت کند بر مدلول . اگر این به عبارت دیگر یک عده  . ، داللت لباس سیاه بر ماتم اتومبیلتوقّف 

 .  .عده دال را قرار نمیدادند دال هر گز به مدلول داللت نمی کرد 

 ی این دوره بر مبنای ذیل است : تقسیم بند

 باب اول : الفاظ 

 استنباط احکامباب دوم ادله  

  و تعارض ادلهباب سوم اصول عملیه 

 باب اول  شامل شش فصل است :

 وضع افعال  فصل اول باب اول : 

 باب اول : اوامر    فصل دوم

 نواهی  :باب اولفصل سوم 

 مفاهیم  : باب اولفصل چهارم 

. 
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 عام و خاص  خیلی مهم : ب اولبافصل پنجم 

 مطلق و مقید  : باب اول فصل ششم

اول . اول معنا بود ه است  ( معانی یعنی موجودات : واژه لفظ و  واژه معنا ) موجود :  وضع افعال فصل اول باب اول

ا دیده است برای ان مثل هر کس یا قوم انها ردنیا معنا بوده است . بشر امده است در مقابل این معنا لفظ گذاشته است 

  mountainلفظی قرار داده است مثال انگلیس ها به کوه گفته اند 

 ها به کوه جبل را اطالق کرده است. بطور کلی بشر در مقابل معنا لفظ وضع کرده است .عرب 

 لفظ در مقابل معنا می گویند وضع لفظ .به قرار دادن 

 چند اصطالح :

  به لفظ می گویند موضوع . : موضوع

 در مقابلش وضع شده است  واژه ای است که لفظ معنا .  گفته می شود به معنا موضوع له:  موضوع له 

 است . کرده وضعمعنا  فظ را در مقابلبه کسی که ل:  واضع 

 : به عمل واضع وضع گفته می شود .  وضع 

  .لفظ بر معنا داللت می کند ،پس از وضع

و داللت  پس لفظ بر معنا داللت می کند  می گویند . مدلول واژه معنا لفظ دال ژه به وا: پس از وضع لفظ  دال و مدلول

 ان از نوع وضعی است . 

 اقسام وضع لفظ : 

  وضع تعینی  -ب وضع تعیینی -الف  وضع لفظ دو قسم است 

عنایی معین در این معنا است که واضع، لفظی خاص را برای افاده مبه وضع تعیینی  : یا تخصیصی الف : وضع تعیینی

کنند؛ و به بیان دیگر، وضع تعیینی بر اثر جعل و  کند و دیگران هم از او پیروی می زمان مشخص، تعیین و استعمال می

دهد و بقیه  را برای داللت بر عبادت مخصوص قرار می "صالة  "آید؛ برای مثال، پیامبر )ص( کلمه  انشای واضع پدید می

  .برند مان معنا به کار میمسلمانان بعدها آن را برای ه

 ،علی در اینجا  به این وضع تعیینی می گویند . نوزاد خود را به نام علی  صدا می زنند پس از تولد  والدینی :  یک مثال

 می باشند .  عبترتیب لفظ ، معنا و واض .والدین ونوزاد 

 در اینجا وضع تعیینی می گویند .  وضع، این به .   برای خیابانی وضع نموده است لفظ حافظ راشهرداری :    مثال دو

 . می باشندمعنا و واضع  بترتیب لفظ ، ، و شهرداری حافط ، خیابان  الفاظ 

وضع  واژه درنگ نما برای ویرگول . این فرهنگستانضع الفاظ برای واژه ها می باشداو علومفرهنگستان  وطیفه : مثال سه

 گویند . بترتیب معنا، لفظ و واضع  ما و فرهنگستان علوم را ، درنگ ندر اینجا ویرگول  نموده است .

 

پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 3 
 

  ضمنیوضع تعیینی  -بصریح وضع تعیینی  -الف : وضع تعیینی بر دو قسم است 

 :  واضع صریحا  لفظ را در مقابل معنا بکار می برد . تعیینی صریح عوض -الف 

اعالم می کنند که ما مثال  را دعوت می نمایند و در حضور انها : والدین نوزاد پس از تولد نوزاد ، اقوام و آشنایان   مثال 

 اسم نوزاد را نهادیم علی . 

را نشان  لفظ وضع ان  با استعمالبلکه  واضع صریحا لفظ را وضع نمی کند در این حالت  : وضح تعیینی ضمنی  -ب

 و آشنایان توسط والدین . نامگذاری یک کودک بدون هیچ گونه تشریفات و دعوت از اقوام مثال  .می دهد 

 

اثر کثرت  بر و واضح مشخصی ندارد وضع تعینی، مقابل وضع تعیینی، وضعی است که:   یا تخصصی وضع تعینی -ب

در این وضع، واضع معینی در کار نیست، بلکه ابتدا لفظ با قرینه در  .گیرد استعمال، و در گذر زمان و به تدریج شکل می

شود اما در گذر زمان و بر اثر کثرت استعمال، بدون آن قرینه،  ـ به صورت مجاز ـ استعمال میغیر معنای موضوع له خود 

نخست به معنای خط کش بوده و  "قانون  "شود؛ برای مثال، کلمه  همان معنای دوم )معنای مجازی( از آن فهمیده می

 .کرده است استعمال ، در معنای دیگری )مقررات و ضوابط( تعین پیدا کثرت سپس به سبب

 بنده خدا : ولی در بین مردم به فرد ساده لوح بکار می رود . عبداهلل به معنی:  مثال دوم

 اطالق می گردد  جوادلفظ  عرفاز  خارج چیزهای ولی در بین مردم به  ، است جواد بخشندهحقیقی لغوی  معنای  :  مثال سوم

دارد در صورتی مشخص  عی معلوم وضع تعیینی واض . می باشد  انهاتعینی در واضع  خوضع تعیینی بافرق اصلی نکته :  

 مشخص نیست . وضع تعینی  که واضع 

 استعمال لفظ 

 . معنایی را از ان اراده می کنیم لفظ  با بکارگیری یعنییعنی بکار بردن لفظ در یک معنا . لفظ استعمال

 .  طریق اطالق می شود سه به  لفظ 

 استعمال حقیقی  -الف

 عمال مجازیاست -ب

 استعمال غلط -ج 

 گویند .  . به این معنای اصلی معنای حقیقییعنی بکار بردن لفظ در معنای اصلیاستعمال حقیقی :  -الف

 . کلمه سرو را به معنی درخت سرو بکار برد: وقتی شخصی ثال م

 می گویند. حقیقت که در معنای حقیقی بکار می رود یلفظ به 

 استعمال حقیقی گویند  را قیقیحای به بکار بردن لفظ در معن

 نکته : هر لفظی یک معنای حقیقی دارد . 
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استعمال لفظ در معنای دوم . ) معنای دوم به معنای اول مربوط است (به معنی دوم معنی  استعمال مجازی : -ب 

 . میگویندمجازی و به لفظ مجاز 

راینجا کلمه سرو را مجاز و  سرو به منعنی انسان قد د . برد وقتی شخصی کلمه سرو را به معنی انسان قد بلند بکارمثال : 

 بلند را معنای مجازی می گویند . 

استعمال غلط یعنی بکار بردن لفظ نه در معنی حقیقی نه در معنای مجازی بلکه در یک معنی بی استعمال غلط :  -ج

 .  بوده است  ه سبزیقورمو بعد ادعا کند که منظور من از علی  شخصی بگوید علی . مثال ربط 

 شرایط استعمال مجازی : 

 انجام دهیم دو شرط الزم است  برای اینکه استعمال مجازی

 یا مناسبت  عالقه :  شرط اول

 .قرینه صارفه  :  شرط دوم

 است .  و ارتباط است  عالقه در لغت به معنی رابطه:  یاداشت

 نی بین معنی اول و دوم ارتباط وجود داشته باشد . یع:  عالقه یا مناسبت:  مجازی ین شرط استعمالشرط اول

 .  ان را قبول داشته باشد؟ یعنی ارتباط یا مناسبتی که عرف به چه معنا می باشدبین معنی اول و دوم ارتباط :  سوال

 مهمترین عالقه شباهت است . یعنی بین معنی اول و دوم شباهت وجود داشته باشد . 

 قبول داشته باشد . ه است؟ خیر . شباهتی عالقه است که عرف ان را سوال : ایا هر شباهتی عالق

به دلیل اینکه در عرف هر گز چنین .  ماه ممثال شخصی به توپ فوتبال می گوی. می باشد گرد هر دو توپ  وماه    :مثال

 است .  وجود نداشته است اگر کسی توپ را به معنای ماه بکارگیرد از نظر عرف یک لفظ غیر مسمیتشبیهی 

 .  دومین مورد عالقه تضاد است

 . هستی   تو چقدر سفیدمی گویند  او یک نفر خیلی سیاه است به  : یک  مثال

 تو چقدر تمیز هستی . ندمی گوی به اویک نفر خیلی کثیف است  : دوم مثال

  ) مثال کتاب ( رعکس نهند نام زنگی کافورب سوم  مثال

 توضیح کتاب : 

یزی به غلط و عکس قضیه تعریف یا تشبیه کنند و خالف آنچه گویند در ممدوح یا مورد نظر جمع هرگاه از کسی یا چ

 به»: مثالً کنند، می مقصود بیان دیگر امثله با و دیگر شکل به مردم عامه باشد، از ضرب المثل باال استفاده می کنند.

 ماوضع غیر در تشبیه و تعریف که است این ودمقص حال کل علی. «عینعلی میگویند کور به» و «زلفعلی میگویند کچل

 .باشد رفته کار به له

. قرینه به معنای نشانه می باشد   می باشد .قرینه صارفه  دومین شرط استعمال مجازی :  استعمال مجازی شرط  دوم

 به معنی منصرف کننده می باشد . ) اسم فاعل (صارفه
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ای که کالم را از معنای حقیقی خود بر گردانده و بر  ارت است از قرینهمقابل قرینه معیّنه بوده و عب : رینه صارفهق

نماید؛ یعنی بیان گر این مطلب است که مراد جدی متکلم، معنای مجازی کالم وی است نه  معنای مجازی آن حمل می

 .معنای حقیقی آن

 "کند، مثل کلمه  ی مجازی منصرف میگویند که لفظ را از معنای حقیقی خود به معنا این قرینه را از آن رو صارفه می

که بدون قرینه استعمال شده و بر حیوان درنده که معنای حقیقی آن است، داللت  "رایت اسدا  "در جمله  "اسد 

که  "مرد شجاع  "در این صورت بر  "رأیت اسدا یرمی  "ای به آن ضمیمه گردد و گفته شود:  کند، ولی اگر قرینه می

 .باشد قرینه صارفه آن می "یرمی  "کند و  داللت میمعنای مجازی آن است 

 حالت . -بلفظ  -الف  قرینه صارفه بر دو قسم است

 .  گویند لفظیه یا قرینه صارفه اگر لفظ باشد به ان مقالیه  -الف  

 .  گویند یا حالیه مقامیهباشد به ان  ) اوضاع و احوال (  قرینه صارفه اگر حالت -ب

 مجازی به معنای انسان قد بلند .دارد یکی معنی حقیقی به معنای درخت و دیگر معنای  سرو دو معنی:  مثال 

 یک سرو دیدم که داشت بسکتبال بازی می کرد شخصی وارد می شود و می گوید  :  حالیه یا مثال برای قرینه مقالیه 

 . بلند استاز سرو انسان قد  اوه منظور ککه نشان می دهدیک لفظ است  کرد بسکتبال بازی می

شخصی  وجود ندارد .درخت سرو  در یک موقعیت جغرافیایی اصال فرض کنیم :  یا حالیه  مثال برای قرینه مقامیه

در این  چون مخاطبین می دانند که یک سرو دیدم . وارد می شود و به حاضرین می گوید من همی االن در این نزدیکی 

  بوده است . انسان قد بلند  دریابند که منظور متکلم از سرو د نزدیکی درخت سروی وجود ندارد انها می توانن

حقیقی را از ان تلقی  معنای هر موقع لفظی را شنیدیم که یک معنی حقیقی و یک معنی مجازی داشت باید:  قاعده

 کنیم.

 منصرف کند زیبه معنای مجا حقیقی ایمعن ازذهن مخاطب   که را می اورد یا قرینه ایگاهی متکلم نشانه خالصه :  

 . می گویند ، قرینه صارفه نشانهبه این 

به ان  و اگر حالت باشد )مقالیه یا لفظیه( به ان قرینهاگر لفظ باشد  . قرینهلفظ و حالت : بر دو قسم است صارفه  قرینه 

 گویند . میه یا حالیه (مقا)  قرینه

شروط مذکور باید همزمان وجود داشته ه صارفه که عالقه و قرین. است دو شرط مستلزم  استعمال مجازی بکار گیری  

  باشد . 
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 چند اصطالح : 

مشترک، از اقسام الفاظ متعدد المعنی بوده و عبارت است از لفظ واحدی  لفظلفظ مشترک یا مشترک لفظی :  -الف

که یک بار برای طال و  "ن عی "متعدد جداگانه وضع شده است، مانند: لفظ  حقیقی معانی که به طور جداگانه برای معانی

  .وضع شده است …بارهای دیگر به صورت جداگانه برای نقره، چشم، چشمه و

شیر شیر به معنی  -شیر به معنی حیوان ب -الف در سه معنی حفیقی کاربرد دارد: شیر در زبان فارسی  :اول  مثال 

  .شیر به معنای یک وسیله مانند شیر اب  -نوشیدنی ج

 و ...  ، بهار ، سرچشمه ، جهیدن  ظاهر شدندر معانی حقیقی متعدد مانند  در زبان انگلیسی  springظ : لف مثال دوم :

 .  بکار می رود 

 بکار می رود . چشمه ، طال و نقره چشم ، جاسوس ، لفظ عین در زبان عربی بدر معانی  حقیقی  : مثال سوم 

نشانه و  باید متکلم ،  نابر این،بلفظ را درک نماید معنای ی تواند چون مخاطب نم، اراده کند متکلم لفظ مشترک را  اگر

 . مشهور است ه نبه ان قرینه معیاین نشانه  کهبکار گیرد  عالمتی برای کمک به فهم مخاطب 

 قرینه صارفه مربوط به استعمال مجازی لفظ است نکته :  

 لفظ است  حقیقیقرینه معینه مربوط به استعمال نکته :  

 ه معینه اگر لفظ باشد به ان مقالیه یا لفظیه گویند . قرین

 گویند . مقامیه یا حالیهاگر حالت ) اوضاع و احوال (  باشد به ان  قرینه معینه

 مثال برای قرینه معینه : 

منظور از در اینجا از لفظ خوردن  می شود فهمید که  شخصی می گوید شیر خوردم ) :  مقالیه یا لفظیه : حالت اول

 (  قرینه معینه می باشد اینجاکلمه خوردم در  است یر در اینجا شیر خوراکی ش

شیر اومد چون در صف شیر هستیم ناگهان یکی فریاد می زند  در صف شیر ایستاده ایم : مقامیه یا حالیه   دوم : حالت

 از راه رسیده است حامل شیر  متوجه می شویم که ماشین  از اوضاع و احوال.

لفظی است که یک معنی دارد ولی ان معنی کلی است و مصادیق زیادی دارد ) مشترک معنوی  ی : مشترک معنو

 شهر کلی است ولی تهران جزئی است . لفظ  مثال همون کلی در منطق است ( 

 ، انسان و بشر ، عین معین و عین خارجی . رارداد قعقد و  مانند  ی دارند .نیعنی چند لفظ که یک مع ترادف : 

 : ترادف بر عکس مشترک لفظی است .  هنکت

. جواب منفی استاراده کرد ؟  حقیقی و یا حقیقی و مجازی از ان سوال : ایا می توان یک لفظ را بکار برد و چند تا معنی

همزمان نمی بطور  از هر لفظی بیشتر از یک معنا و  لفظ اینه معنا است  نیه و یا جمع باشد زیرا مفرد ، تثلفظ  خواه 

 مجازی باشد ویاحقیقی  که ان معانیفرقی نمی کند  وان اراده کرد تو
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لفظ هر معنی  با یکحال هیچ متکلمی نمی تواند  حقیقی دارد سه معنی در زبان فارسی  : لفظ شیر برای معنی حقیقی مثال 

 ن شیر و هم شیر اب بوده است . او را همزمان اراده کند . مثال بگوید شیر و بعد بگوید منظورم از شیر هم شیر خوراکی ، حیوا

 موسوم به معنای مجازی  درخت و دیگری بنام  یک معنی حقیقی  : سرو دو معنی دارد مثال برای حقیقی و مجازی

چنین  وده است بجازی ان ما دعا کند که منظورم هر دو معنی حقیقی و  بگوید سرو و حال اگر متکلمی  .انسان قد بلند

همچنین  .  اراده کنیم همزمان مجازی و حقیقی را معانی  نمی توان با یک لفظ مشترک زیرا .  ادعایی ناصحیح می باشد

معنا اراده شود از  لفظی یکوقتی از مفرد  .است  دجمع تکرار مفر  یرایا جمع باشد .  وتثنیه  ،مفرد  لفظ فرقی نمی کند

 .  خواهد شد جمع هم همان معنا اراده 

 اقسام حقیقت : 

 -ه  حقیقت متشرعه  -حقیقت شرعی د -جحقیقت عرفی  -ب حقیقت لغوی -الف پنج قسم می باشد :   برحقیقت 

  حقیقت قانونی

مثل سرو : معنی لغوی  لغوی اش بکار رفته است . ) معنای اصلی (  لفظی که در معنای حقیقی :  حقیقت لغوی  -الف 

 لفظی است که در معنای مجازی بکار رفته است .  آن  ومجاز لغوی است  ، ان نوعی درخت . در مقابل حقیقت لغوی

 بلند قامت می باشد . مثال سرو : معنای مجازی لغوی آن انسان 

گردد ولی به علت کثرت استعمال توسط عرف، پس  استعمال می در معنای مجاز لغوی گاهی لفظی : حقیقت عرفی -ب

 .آیند می ی حقیقت در از چندی از حالت مجاز خارج شده و به منزله

 میباشد مقررات  این لفظی مجاز معنای همچنیناست  حقیقت لغوی  که می باشدمثال کلمه قانون به معنی خط کش  

 .به صورت حقیقت عرفی در آمده است  این معنای مجاز در اثر کثرت استعمال ولی

حقیقت  –الف داریم . . بنابر این دو قسم حقیقت عرفی  عرف خاص -ب  الف عرف عام:  داریمعرف  دو قسم 

   حقیقت عرف خاص -بعام  عرف

 ) توده مردم ( ) معنای لغوی ( ولی بین مردم معنی وضع شده بودلفظ یک برای  یعنی :  حقیقت عرف عام –الف 

 و مردم ان را به معنای دیگری استعمال می کنند .  معنای ان عوض شده است .

آن را ولی بین مردم معنای آن عوض شده و مردم  ،جاندار اطالق می شود به هر چیز لغوی  جانوردر معنای لفظمثال : 

 برای حیوان استعمال می کنند .

. اگر بین قشر خاصی معنای لفظی تغییر کند به ان  وکالمثل  یعنی عرف یک قشر خاص. :   حقیقت عرف خاص -ب

 .حقیقت عرف خاص گویند

عقد الزم بین فقها خیار به معنی حق فسخ  ر دولیرد به معنی اختیار لفظ خیار : خیار یک معنی لغوی دا:   اول مثال 

 استعمال می شود . 
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می تواند  ی است کهشریک » ولی بین فقها به معنای: شفعه : شفعه در لغت به معنی جفت قراردادن است .  دوممثال 

 تغییر یافته است .  «کند تملک سهم فروخته شده شریک خود را

ست حبس کردن چیزی ا » و به مفهوم معنی ان  تغییر یافته  مثال وقف : در لغت به معنای ایستادن است ولی ببن فقها 

از طرف مالکش به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته 

«  نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود. و صرف کردن آن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است

  در امده است . 

 موضوع شرعی -موضوع عرفی ب  -ف موضوعات دو قسم هستند .  ال 

  موضوعاتی که قبل از شرع بوده است: موضوع عرفی  -الف  

 .  که شرع ان را اورده است موضوعه استیا مخترعه  :   موضوع شرعی -ب 

 حکم تاسیسی -ب امضائی ) تاییدی (حکم الف :  چون دو جور موضوع داریم دو جور حکم هم داریم : 

 یعنی حکمی که قبل از شرع وجود داشته است و شارع ان را تایید کرده است . تاییدی ( :  ) الف : حکم امضائی 

 .  این را حکم تاییدی می گویند  البیع أحل اهللمثال: بیع قبل از شرع حالل بوده است . شارع هم گفته 

 مثل است . کم نمودهحدا ان را عقبل از شرع نبوده و شرع ب ،حکمی است که:  ) حکم جدید ( حکم تاسیسی -ب 

 . وحرم الربا البیع أحل اهلل: . شارع فرمود  حرمت ان را اعالم نمود شارع اسالمبعدا  بود قبل از شرع حالل  ربا  . ربا حرمت 

 موضوع عرفی ممکن است  حکمش تاییدی و یا تاسیسی باشد ولی موضوع شرعی حتما حکمش تاسیسی است . نکته :  

اما بعد از ظهور  (لغوی حقیقی معنای به یک معنا بکار می رفته است )قبل از شرع  لفظی اگر : حقیقت شرعی -ج 

 سپس(.  لغوی معنای مجاز) این لفظ را در یک معنای دیگری بکارگرفته استشارع نخستین اسالم ) پیامبر (  اسالم

به و این معنای مجاز لغوی .  حقیقی لغوی شده است نایباعث از بین رفتن مع لغوی این معنای مجازکثرت استعمال 

در واقع حقیقت شرعی قبال مجاز لغوی بوده است که به حقیقت شرعی تبدیل شده حقیقت شرعی تبدیل شده است . 

 است .

لفظ  برای مجاز لغویبه عنوان  را برایلفظ نماز : لفظ الصاله : قبل از شرع به معنی دعا بوده است . ولی شارع  اول مثال

 .  هم بر اکثر کثرت استعمال به حقیقت شرعی تبدیل شده است  لغوی که این معنای مجاز وده است.وضع نم الصاله

همین مراسم مرسوم را به عنوان : وازه حج : که معنای ان قبل از شرع به معنی قصد بوده است . ولی شارع  دوممثال 

 حج بکار برده است . 

این دو عرف بر اساس زمان شرع تفسیم بندی شده است   .شرعه عرف مت –عرف شرع ب  –دو قسم  عرف داریم الف  

عرف شرع حفیقت شرعی را می سازد که یک  : عرف زمان پیامبر را عرف شرع می گویند . ( ) شارع عرف شرع –الف 

ه نماز ، حج که بمثال در زمان پیامبر یک عرفی بوجود امد مثال نماز که معنی دعا بود شد  نوع حقیت عرفی است . 

 شئ معنی فعلی فعلی ، زکات که معنای نمو و رشد بود معنای قصد بود شد مراسم حج 
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 را عرف متشرعه گویند و بعد از انعرف زمان امام حعفر صادق  یعنی عرف فقها : :   عرف متشرعه –ب 

  نامیده می شود . تا زمان امام جعفر صادق می شود عرف شرعی  گرامی اسالم ) ص (برمپیغ عصرعرف 

 متشرعه مشهور است . که فقه از ان زمان شکل گرفته به عرف و بعد از آن  ) ع ( امام جعفر صادق عصرعرف 

. که به این حقیقت متشرعه الفاظ تغییر یافت از زمان امام حعفر صادق به بعد معانی برخی از :  حقیقت متشرعه   -ج

  شفعه .می گویند مثل 

 .خاص هستند  و از نوعحقیقت عرفی  نوعیحقیقت شرعی و متشرعه نکته : 

. در این نوع قانون گذار  توسط  موجود معنای جدید برای لفط وضععبارتست از  حقیقت قانونی  : حقیقت قانونی -د

معنی . لفظ قراراست برای این مدعا  بهترین مثال  قانون گذارگاهی معنی جدیدی برای لفظ وضع می کند . حقیقت 

به  ،ایین دادرسی مدنی قانون  قانون گذار ان را درمی باشد ولی معنی عرفی ان وعده  ومحکم ثابت و لغوی این لغت 

 میم دادگاه وضع نموده است .معنی تص

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، ایین دادرسی مدنی :  922ماده 

  .میشودو در غیر این صورت قرار نامیده 

 ر مراد متکلم . دشک   -بشک در وضع لفظ  -الف .  شک در لفظ بر دو قسمت است شک در لفظ:

حقیقی و معنی بدانیم کدام  و بخواهیمدر دو معنی بکار رود  داشته باشیم کهلفظ  اگر یک: :  شک در وضع لفظ  -الف

 در این صورت با شک در لفظ مواجه هستیم . کدام مجازی است

کدام معنی حقیقی و کدام  بدانیمخواهیم  می.   بلند قامت بکار می رودانسان  هم در معنای درختسرو که   لفظ مثل

 طریق وجود دارد : معنی مجازی است . برای این کار چهار 

جویا می شویم تا بدانیم کدام معنی  لفظ واضحمعنای لفظ را مستقیما از  حالتدر این :  تصریح واضح -طریق اول

 قیقی است و کدام مجازی . حلفظ 

به ذهن خطورکند،این پیش درک  و  بقیه معانی  از زودتر لفظ عبارتست ازاینکه یکی از معانی:  تبادر -دومطریق 

و .  .افتادن معنی رادرخطور به ذهن تبادرمی گویند.مثال:ید،دست =حقیقت وید به معنای مجازی = چیرگی واستیالست

 داشته باشد نیاز به قرینه معینه داریم .  وقتی یک لفظ چند معنی مجازی

   . مشترک و دیگری در الفاظی که یک معنی حقیقی و چند معنی مجازی دارد  قرینه معینه دو کاربرد دارد یکی در لفظنکته  :  

 :  معنا بر لفظحمل و سلب  -سومطریق 

به علی مثال . علی عالم است . عالم بودن  حمل یعنی نسبت دادن چیزی به چیز دیگر . بار کردن چیزی بر چیز دیگر .

 حمل شده است . 

سلب برعکس حمل است و به معنای گرفتن چیزی از چیز دیگر است . علی پزشک نیست . پزشک بودن از علی سلب 

 شده است . 
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 :  از یکدیگر معنی حقیقی از مجازی لفظ تشخیص کاربرد حمل وسلب برای 

که  بدانیماز حمل  می خواهیم با استفاده .ودیگری فاقد آن است بگویندوکیلوانه وکالت پر دارای یکی کهنفر  به دومثال 

 از سیستم حمل ؟ کدام حقیقت است ؟ شخص دارای پروانه وکالت یا شخص فاقد پروانه وکالتوکیل در باره لفظ 

 مجازی .در غیر این صورت  است ومعنا حقیقی استفاده می کنیم و لفظ را بر معنا حمل می کنیم اگر معنا درست بود 

اینجا معنای لفظ معنای غلط است  او وکیل بر  چون حمل هستی. وکیلشما  ندویگمی  فاقد پروانه وکالتبه شخص 

نتیجه تو وکیل هستی . اینجا به دلیل صحت حمل معنا  ندپروانه وکالت دارد می گوی دارایبه شخص  حال.مجازی است 

 . . یعنی شخص وکیل است است لفظ حقیقی  این است وکیل معنای

 حقیقت است  نشان معنا بر لفظ ت حملحنکته : ص

 معنای مجاز است .  نشان معنا بر لفظ حمل صحتنکته : عدم 

نشانه مجاز و در صورتی که  درست بود معنا در صورت کهسلب می کنیم  از لفظ معنا رااگر سلب بر عکس حمل است . 

 . قت خواهد بود معنا نادرست بود انگاه نشان حقی

به  حال .درست است پس مجاز است معنا  سلبچون  هستیوکیل ند می گوی فاقد پروانه وکالتبه شخص :   مثال

 غلط است پس حقیقت است .  معنا چون سلبنیستی . تو وکیل  ندپروانه وکالت دارد می گوی دارایشخص 

 صحت سلب عالمت مجاز است نکته :  

 مت حقیقت است . سلب عالعدم صحت نکته :  

 :   اطراد -چهارمطریق 

 لفظ  ، شیوع استعمال لفظ  کثرت استعمالیعنی بطور  خالصه  اطراد  

مجاز  و  بقیه حقیقت است  .نایی که شیوع و کاربرد بیشتری داشته باشدعان م بیش ازیک معنی داشته باشد گرلفظیا

 می باشند . 

 ع  استعمال ( حقیقت است عدم اطراد عالمت مجاز است .نکته : اطراد عالمت ) کثرت استعمال ، شیو 

 :شک در لقظ مراد متکلم  - ب

 کندخود را برطرف  شکمخاطب  برای اینکهمتوجه نشود، منظور او را  شنوندهولی   کندنموده متکلم لفظی را بیان اگر  

 ادامه در  .اصول لفظیه شش تا هست  که به انها اصول لفظیه گویندسراغ اصولی می رود  متوجه شودو منظور متکلم را 

 این اصول شش گانه تشریح خواهد شد .

 اصالة الحقیقة: -1

، به  ) ما می دانیم معنای حقیقی و مجازی لفظ را ( اگر شک کنیم متکلم معنای حقیقی را در نظر گرفته یا مجازی را

مگر آنکه قرینه ای در کار باشد. این توسل به اصالة الحقیقة متوسل شده و می گوییم: مراد متکلم معنای حقیقی است، 

ما امکان می دهد که اگر در مقام تکلم باشیم، به سامع حجت را تمام کرده بگوییم: مراد من معنای حقیقی بوده نه 
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مجازی؛ که اگر مجازی بود، حتما قرینه می آوردم. همچنین اگر در مقام سامع باشیم بر متکلم حجت داریم که بگوییم: 

 چه شما فرمودی عاری از قرینه بود و لذا من معنای حقیقی آن را اخذ کردم.آن 

 اصالة العموم: -2

گفته  اگر متکلم لفظ عامی را بکار برد و شنونده شک کند که متکلم عموم را از آن اخذ کرده یا خصوص را، در این حال

در یک حکم حکومتی آورده شود: هر  ثال:م می شود: اصل بر عموم است. پس آن عبارت در عموم استعمال شده است.

کس محکومیت کمتر از یک سال دارد، آزاد است. این عبارت عام است. حال شک شود آیا این حکم شامل محکومانی که 

دارای شاکی خصوصی هستند نیز می شود یا نه؟ می گوییم: چون حکم بدون قرینه آمده، مأمورین از آن اخذ به عموم 

 نیانی که محکومیتی کمتر از یک سال دارند را از حبس آزاد می کنند.کرده و همه ی زندا

شده را شامل اصاله العموم یعنی متکلم یک لفظی عامی را گفته و ما شک کرده ایم که این عام همه افراد به عبارت دیگر 

می گوییم که رجوع نموده و  اصالت عموم ؟ در پاسخ به این شک به قاعده و بعضی از افراد را شامل نمی شود  یا نه است 

  منظور متکلم همه افراد بوده است . 

فقهی :  : مثالیک  مثال  

افوا بالعقود : خدا گفته است به همه پیمانهای خود پایدار باشید . فقها شک می کنند و می گویند که  عقود  در اینجا  

.  در اینجا مطابق اصل  ون بیمه نمی شود مثال شامل قان شامل عقود زمان پیامبر است و شامل همه عقود نمی شود

 اصالت عموم شامل همه عقود می شود . 

قانونی :  دو : مثال مثال  

اینجا حقوق دانها در یک خیار و ان هم خیار  .شود هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می:  444ماده 

 شود مجلس شک کرده اند .مطابق اصالت عموم شامل همه خیارات می 

. در مواد ذیل از قانون مدنی ایران  نکته :  کلمات  همه ، هر ، هیج .نشانه  ... اگر اول لفظ بیاید نشان عام است 

 این موضوع قابل مشاهده است :  

ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون  کلیه :  5ماده 

  ثنا کرده باشداست

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده  هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه:  03ماده 

 .باشد

. شود هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می : 445ماده   

یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام  هیچ کس نمی:  959ماده  

  کند

 :االطالقاصالة  -3
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 ..می باشدحاالت و قیود  همه قیدی ندارد در نتیجه شامل  مطلق لفظی است که

: عالم مطلق است چون بعد از ان هیچ قیدی بکار نرفته است حال عالم پیر اینجا کلمه پیر عالم را مقید کرد و فقط مثال 

 ل گردید . عالمان پیر را شام

: ؟آیا از این لفظ آن حاالت و قیود اراده شده یا خیر  که اگر لفظ مطلقی آورده شود و شنونده شک کند:  اصاله اطالق

 .اصل بر اطالق است و قیدی متصور نیست

ده شده احل اهلل البیع، اگر شک شود بیع مع صیغة العربیة مد نظر است یا بأی لغة، می گوییم چون آیه مطلق آور مثال:

 است، پس اگر بیع به هر زبانی جاری شود، جایز می باشد.

 قانون مدنی :  003مثال : ماده 

ماده با بیع شروع شده که مطلق است اما حقو ق دانها   .بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم:  003ماده 

ین معین و بیع به معنی عموم است اینجا حال اگر شک کنیم که بیع عگفته اند نه این تعریف بیع عین معین است . 

 هیچ قیدی برای ان متصور نیست و همه انواع بیع را شامل می شود . مطابق اصل اطالق 

  :  تقدیراصل عدم  -4

 شود یک جمله داریم که ظاهرا بی معنی می باشد ولی اگر یک لفظ از خارج وارد جمله : گاهی اوقات تقدیرمفهوم 

که در اگر به . سوال کن از آبادی یعنی "واسئل القریه" دیر گویند . مثال : قبه این عمل ت شودمفهوم جمله کامل می 

 دیر است .قدر این جمله در تاز اهل ابادی سوال کن که لفط اهل جمله مزبور اهل را اضافه کنیم می شود 

که در .  شدشما بر شما حرام ................ یعنی مادران :حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخاالتکم  مثال :

 گرفتن  تقدیراین می گویند در اینجا منظور نکاح با مادران بر شما حرام شد 

احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه  }و جنون{ کلیه عقودجائزه به موت :  قانون مدنی 459ماده مثال :  

 .  دیر استقدر تدر این ماده جنون  . درمواردی که رشدمعتبراست

بگیریم و  دیرقتایا لفظی را در  که کنیم کداشته باشیم و ش ای  جملهاگر دیر است یعنی قنکته : اصل عدم ت

 ون اصل این است که جمالت مردم کامل است .چان است که نگیریم. بر یا نگیریم اصل 

 تقدیرکلمات زیادی را در ن حدیث فقها . در ای ( در اسالم ضرر نیست اإلسالم فی ال ضرر وال ضرارحدیث )مثال: 

 گرفته اند مثل : 

گرفته اند ) در اسالم ضرر جبران تقدیر کلمه جبران نشده را در  ابعضی ه.  . در اسالم حکم ضرری نیست. کلمه حکم  

است که نیست . و انها می گویند که معنی حدیث این تقدیر ( . نظر سوم می گوید اصال هیچ کلمه ای در نیست  نشده 

 مردم بهم ضرر نزنید . 
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اگر لفظی داشته باشیم که قبل از شرع یک معنایی داشته باشد حاال شارع آن لفظ را بکار برده اصل عدم نقل :  -5

طبق اصل عدم نقل اصل ؟نه.حاال ما شک می کنیک که شارع این لفظ را در همان معنای قبلی بکار برده است یا است 

 معنای قدیم بکار رفته است  این است که لفظ در همان

استعمال هم این لفظ را در احکام  در بین مردم بکار می رفته است . شارعقبل از شرع  لفظ امانت مثال : لفظ امانت :

ین به معنی است  است و اشک باطل  اصل عدم نقل، مطابق   به منظور شارعکند شک  مخاطب اگراست . حال  نموده

 ان معنای قبلی بکار گرفته است .که شرع نیز لفظ را در هم

 اصل عدم اشتراک :  -6

لفظ  از آن به ،دیگری داده شود  معنای حقیقی احتمال وجود الحق معنای حقیقی چنانچه در مورد لفظی جز

 . گردد منتفی می،عدم اشتراک، آن معنای محتمل  اصل شود با اجرای تعبیر می مشترک

 توضیحات اصل عدم اشتراک : 

ن است که هر دو معنی حقیقی است و حالت نکته : وقتی لفظی در دو معنی بکار رود دو حالت وجود دارد یک حالت ای 

 معنی دیگر حقیقی است . که به این لفظ حقیقت مجاز گویند . دیگر این است که یک معنی مجازی و 

به کلمه بیع لفظ مشترک در دو معنا بکار رفته است هم به معنی خرید و هم به معنی فروش می باشد . لفظ بیع مثال : 

 گویند ) هر دو معنی حقیقی(

انسان قد بلند به این  معنای مجازی به معنای کی معنای حقیقی به معنای درخت و دیگریی دارد به دو معنی لفظ سرو 

 ) یک معنا حقیقی و دیگری مجازی ( مجازحقیقت  فظل

در اینجا می رویم سراغ اصل  ، و دیگری مجازیاگر شک کنیم لفظی که دو معنی دارد هر دو حقیقی و یا یکی حقیقی 

 دم اشتراک . و اصل عدم اشتراک به ما می گوید که یک معنا حقیقی و دیگری مجازی است . ع

ما نمی دانیم هر  . حیوان و معنی دومانسان ترسو  ، معنی اول موش لفظ  یک لفظ داریم در دو معنی بکار می رود  مثل 

است هر دو معنی حقیقی حالت منطقی تر کدام  بدانیم؟ ما می خواهیم  است دو حقیقی و یا یکی حقیقی و یکی مجازی

 مجازی؟ دیگریو یا یکی حقیقی و 

لفظ می شود مشترک و چون هیج حقیقی ) لفظ موش دو معنی دارد هر دو حقیقی است ( معنا اگر فرض کنیم هر دو 

 قرینه ای نداریم به بن بست می رسیم.

 ل در این حالت مطرح می شود: : دو سواحقیقی و دیگری مجازی از معانی دوم: اگر فرض کنیم یکی

باید  روش وجود دارد کهاینجا چهار  جهت پاسخ به این سوال  ؟کدام مجازی است و حقیقی معنیکدام  :  اول سوال 

 .باید امتحان گردد چهار طریق هر

 سوال این است که منظور متکلم معنای حقیقی است یا، حال مجازی  پس از تعیین معنی حقیقی و :  سوال دوم

 مجازی؟ با استفاده از اصل اصاله الحقیقه و می گوییم منظور متکلم معنی حقیقی بوده است . 

پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D9%81%D8%B8+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 14 
 

از قرینه برای اینکه بفهمیم کدام معنی مجازی مورد نظر می باشد نکته : اگر لفظی چند تا معنای مجازی داشته باشد 

 .  شودمعنای مجازی مورد نظر را استخراج  تااستفاده می کنیم  معینه

 :اصاله الظهور  مقدمه 

 ولمؤ -مجمل د -ظاهر ج -نص ب –به چهار صورت می باشد : الف لفظ بر معنا داللت 

مثال ماده به عبارت دیگر معنای صریح لفظ را نص گویند .  لفظ صد در صد داللت بر معنا می کند  در نصنص : –الف 

 و شکل سوم ندارد  ل دو قسم است منقول و غیر منقولقانون مدنی :اموال دو قسم است منقول و غیر منقول ) اموا 11

 : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .  003. ماده (

یکی احتمال ضعیف و که دو معنی دارد ولی با دو احتمال .یک لفظ . در ظاهر ظاهر یعنی احتمال قوی  ظاهر: -ب

 احتمال قوی ظاهر می گویند . آن  به دیگری ضعیف . 

برند هر یک از زوجین است که در حین  از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میقانون مدنی :  364: ماده  مثال

 ) طبق ظاهر ماده ) احتمال قوی ( افراد دیگری هم هستند که ارث می برند (.فوت دیگری زنده باشد

خود ه است که مربوط ب معامله ( یا ظاهر ) احتمال قوی عدم نفوذاشتباه وقتی موجب  - قانون مدنی  033ماده 

و احتمال ضعیف این است از شنیدن عدم نفوذ احتمال قوی این است که معامله غیر نافذ است .  . موضوع معامله باشد

 که عقد باطل است .

 وجود دارد که هر دو مساوی است . مساوی احتمال  با دو معنی ولی یعنی برای لفظ :  مجمل -ج

 ی مجمل لفظ مشترک است . مثال :بهترین مثال برا

اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده  - 031ماده 

 . عقدبوده باشددلیل 

باشد اشتباه به صحت معامله خلل وارد میکند .) دو  عمده دلیل عقد بوده هر گاه شخصیتقانون مدنی :  902طبق ماده 

 (ارد یا عقد غیر نافذ و یا عقد باطل است وجود داحتمال 

 مؤولی یک ظاهر دارد .یعنی احتمال ضعیف ) مقابل ظاهر( هر ظاهری مؤول دارد و هر  : مؤول -د 

خود موضوع ه است که مربوط ب معامله) احتمال قوی(  عدم نفوذاشتباه وقتی موجب  - قانون مدنی  033ماده 

و احتمال ضعیف این است که حتمال قوی این است که معامله غیر نافذ است . از شنیدن عدم نفوذ ا . معامله باشد

 ) مؤول ( عقد باطل است .

  از این چهارتا  نص حجت ) معتبر (  است .

 . برطرف شود  اجمالشمل حجت نیست مگر اینکه جم

تبر ( باشد . مؤول حجت ) معباشیم که داشته ظاهر حجت است . مگر اینکه دلیلی از بین ظاهر و مؤول اصل این است که 

اصل  احتمال قوی و احتمال ضعیف  یا بین و مؤول  قاعده دارد که بین ظاهربه این می گوییم اصاله الظهور . مطابق این 
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در مواقعی که قرینه ای بر حجت  یعنی این قاعده استثنا دارد است . یا معنبر حجتاحتمال قوی یا  این است که ظاهر 

 را حجت بدانیم . ف است باید احتمال ضعیف بودن احتمال ضعی

 :بر می گردد به احتمال قوی  لفظیه شش اصول  تمام نکته :  

معنای او احتمال قوی این است که منظور  لفظ متکلم در شک بین معنای حقیقی و مجازی : اصاله الحقیقه -1

 .لفظ بوده است حقیقی 

 منظور متکلم معنای عام بوده است . احتمال قوی این است که لفظ متکلم  در شک بین معنای عام و خاص : العموم اصاله -2

 . احتمال قوی این است که منظور متکلم معنای مطلق بوده استمتکلم  و مقیدکالم مطلق  در شک بین :  اصاله االطالق-3

 . امل استوقتی یک جمله ای می شنویم احتمال قوی این است که معنی ان ک :  دیرقاصاله عدم الت -9.

 احتمال قوی این است که معنی ان عوض نشده است .  ایراد می فرمایدوقتی لفظی را شارع   قل :ناصل عدم  -5

 نیست در دو معنی بکار می رود احتمال قوی این است که هر دو معنی حقیقی  کهوقتی لفظی داریم  :  اصل عدم اشتراک -6

 د .می باش نکته : مبنای  تمامی اصول ششگانه اصل ظهور

 مشتق  و اعم  ،صحیح

 .. مثل نماز صحیح یعنی تام االجراء و شرایط  صحیح : الف : صحیح

به معنی این است که یکی از اجزایش وجود ندارد مثل نمازی که حمد ان و  داردباطل قرار  یادر مفابل صحیح فاسد 

 خوانده نشده است .

فقط برای معنا صحیح وضع  بیع ( ) معامالت ماز( ون)  عباداتالفاظ  ایا اختالف است که ابین علم  صحیح و اعم :  -ب

  ؟کاربرد دارد برای معنای فاسد هم وضع شد ،شده یا نه

شامل معنای غیر صحیح ان هم می باشد ؟ و یا ایا لفظ  سوال : ایا لفظ عبادات فقط برای معنای صحیح کاربرد دارد و یا 

 معامالت غیر صحیح نیز مشمول این لفظ می باشد ؟ شود یا نه معامالت فقط شامل معامالت صحیح می 

 :دو دسته اند  ءخ علمادر پاس

 که الفاظ عبادات و معامالت فقط برای معنای صحیح وضع شده است . ) صحیحیون ( اعتقاد دارنداول  دسته 

به  که وضع شده است نای فاسدمع و هم برایکه الفاظ عبادات و معامالت هم برای معنای صحیح  باوردارنددسته  دوم 

 ویند . گگروه اعمی این 

 صحیحی هستند . ءنکته : مشهور علما

 و فایده ان چه می باشد؟ حث صحیح و اعم کجا مطرح می شود ؟ سوال : ب

 محل نزاع : صحیح و اعم  -الف  

 .  کاربرد پیدا می کند اعم  صحیح و موضوعشود ماهیتی تردید در یک  امری جزء بودن یاهر گاه در شرط بودن  قاعده :

  اختالف است که سوره در نماز الزم است یا خیر؟ ء در مورد نماز بین علما

پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 16 
 

 الزم است و عده ای دیگر اعتقاد دارند کهدر هنگام نماز سوره قرائت  اعتقاد دارند ءعلمایک عده از : : نماز  در عبادات 

    نخواندن سوره است .نزاع در خواندن و یا . الزم نمی باشد  آنخواندن 

انعقاد در هنگام « بیعت اشتریت » صیغه بیان که آیاوجود دارد  اختالف ءعلماهم بین  در مورد بیع :  در معامالت : بیع 

دسته است و  الزم   اعتفد دارند که گفتن صیغه مذکوراز علماء  عدهیک دراین مورد  هم  .  ؟نهالزم است یا  آنعقد بیع 

صیغه در بیع مانند سوره در نماز است منتها  محل نزاع (  گفتن صیغه الزم نیست. ) ها اعتقاد دارند که از انای دیگر 

 صیغه شرط و سوره جزة می باشد . 

 ؟پاسخ با بیان دو مثال بیان می شود: ممکن است پرسیده شود بحث صحیح و اعم جه فایده ای دارد  فایده نزاع :   -ب 

وضع  باطل ) بدون سوره ، بدون ضیغه( برای نماز و بیع و بیع صحیح و همبیع هم برای نماز  نماز و لفظاعمی می گوید

 .  اعتقاد دارند که این الفاظ قسم صحیح انها را در بر دارد صحیحیون  شده است ولی 

 یع با همه شرایط صحیحیون بجز صیغه بیع از نظر اعمی : بنکته :  

 با همه شرایط صحیحیون بجز سوره نماز از نظر اعمی : نماز نکته :  

 و اعمی ها را در باره نماز و بیع :  یوننظر صحیحی بررسی می کنیمحال 

 صحیحیون :    اول :   

برای  خداوند فرموده : اقیموا الصاله و لفظ الصاله انها معتقدند اعتقاد دارند .  احتیاط به اصلصحیحی ها :   نماز -الف

 بدون سوره مشمول این ایه نمی شود پس باید سوره رابخوانیم . بجای اوردن نماز و مل کانماز با سوره صادق است 

 می خواند . را هم  (بعت اشتریت)ان را به زبان عربی  صیغه بیع  عقد صحیحی ها  در هنگام انعقاد :  بیع  -ب

  : ها دوم : اعمی

حاال چه با سوره چی بی سوره در فته است نماز بخوان خدا گاعتقاد دارند هستند و اهل ریسک ها اعمی  :  نماِز  -الف 

 نتیجه انها نماز را بدون سوره بجای می آورند . 

 بجای می آورند .  صیغهگفتن نیست و عقد بیع را بدون  بعت اشتریت صیغهبه گفتن  اعمی    در بیع  بیع :  -ب

 ا شرط مشکوک بجای نمی آورد .اعمی جزء یشرط مشکوک بجای می آورد و  یا: صحیحی جزء  بطور خالصه

 مشتق :

گاهی در یک دلیل شرعی الفاظی وجود دارد که بدون روشن کردن معنای موضوع له آنها در استنباط دقیق حکم ناتوان 

کلمه ای است که داللت بر ذاتی می کند که آن ذات دارای وصفی خواهیم بود یکی از این الفاط مشتق است . مشتق 

 داللت بر ذاتی که دارای مبدا ضرب است است مانند ضارب که

 تعریف مشتق در اصطالح نحویون و اصولیون:

پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 17 
 

هر لفظی که از لفظ دیگر گرفته شده و مشتمل بر حروف اصلی آن با همان چینش باشند، بدان مشتق  مشتق نحوی :

 نحوی می گویند؛ مثل احمد، محمد، محمود، حامد، حمید که از حمد گرفته شده اند.

آن وصف، ذات منتفی نمی شود. مثل:  از بین رفتنوصف خارج از ذاتی که بر ذات حمل می شود و با  ولی :مشتق اص

 کتابت در انسان، رقیّت در زید،  جلوس در مریم.

 نسبت میان مشتق نحوی و اصولی از میان نسب اربعه:

نه مشتق اصولی. زوج ، رق ، اخ ، اب میان آنها عموم و خصوص من وجه بر قرار است. مثال مصدر نه مشتق نحوی است و 

، مشتق اصولی است ولی مشتق نحوی نیست. مصادر مزید ، فعل ماضی ، مضارع و امر مشتق نحوی است ولی مشتق 

 اصولی نیست.

 مشتق اصولی دارای دو رکن اساسی است :  :  یمشتق اصول 

صف به مبدا ء است . مانند حمل ضارب بر علی به متبه این اعتبار که ذات ) وصف (  »حمل ان بر ذات صحیح باشد  -الف

.زید متصف به ضرب است این اعتبار که   

از فرض بحث  . چرا که اگر چنین شرطی نداشته باشیمبا از بین رفتن مبدا ) وصف ( ذات باقی مانده و از بین نرود -ب

 خارج می شویم 

 اقسام انتساب وصف به موصوف

االن  علیاست باعتبار اینکه  قاضی علین متصف به آن صفت است. مثال می گوییم انتساب وصف به موصوفی که اال -1

می باشد. قاضی   

 قاضی انتساب وصف به موصوف باعتبار اینکه در آینده متصف به آن خواهد شد مانند اینکه به کسی که در آینده  -0

است.قاضی خواهد بود االن بگوییم   

هم اکنون ولی  ه بود قاضی که در گذشته متصف به آن بود. مثال به کسی که قبال انتساب وصف به موصوف باعتبار این -0

. است  قاضیبگوییم بازنشته است   

برخی  . در اوّلی بدون شک حقیقیت و در دوّمی مجاز است اما در سومی اختالف است  قاضی استعمال مشتق یعنی 

بر این باورتد که کلمه قاضی در اینجا مجاز است  هی دیگراست اما گرو حقیقت بهدارند کلمه قاضی در اینجا  اعتقاد   

آمده است: وضوء یا غسل با ماء مسخن بالشمس « نهی رسول اهلل عن الوضوء بالماء المسخن بالشمس»در روایتی  :مثال

با از  ابخورشید گرم شده است، اما در حال حاضر  نور بامکروه است. حال آبی جهت وضوء یا غسل در اختیار ماست که 

خنک شده است، در اینجا تکلیف چیست؟! آیا وضوء با این آب کراهت دارد یا نه؟دست دادن حرارت   

اگر قائل به مجازیت استعمال مشتق در ذاتی که وصف از آن زائل شده است باشیم وضوء گرفتن با آن آبی که بوسیله 

 . ه حقیقت باشیم مکروه خواهد بودخورشید گرم شده بودو حاالسرد است مکروه نخواهدبود واگر قائل ب
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 اوامر  باب اول :   فصل دوم

طلب و  دوم آنشی یا چیز و معنی دو تا معنی دارد  معنی اول . کلمه امر . دومین بحث از مباحث الفاظ، اوامر است

است. خواستن   

مراد از زم به ذکر است که . الجمعش می شود امور  ی و چیز می باشد که به معنای ش امر به معنی اول:  معنای اول 

شیء ، هرچیز مطلق نیست تا تعریف آن تعریف به اعم باشد بلکه مراد افعال و صفات است و جزء این دو بر چیزی دیگر 

داللت نمی کند. البته افعال و صفاتی که به معنای اسم مصدری باشندمراد نیست ، بلکه مراد خود فعل و خود صفت 

 .  موجود در خارج است

بحث ما در که در این فصل جمعش می شود اوامر  که به معنای طلب و خواستن است مامر به معنی دو:   نای دوممع 

 خواهد بود . راجع به این معنا بحث  این فصل 

منظور از طلب، اظهار اراده و رغبت با گفتار یا نوشتار یا اشاره یا مانند این اموری است که اظهار اراده و رغبت به وسیله 

آنها صحیح می باشد. مجرد اراده یا رغبت طلب محسوب نمی شود، بلکه آن طلبی امر حساب می شود که بوسیله چیزی 

 .  اظهار شود

 نکته : در زبان فارسی و عربی امر بیشتر با صیغه امر بکار می رود  مانند برو ، بشین ، اکتب ، اقراء، اقیموا الصاله 

 مر صیغه افعل می گوبند . نکته : در  زبان عربی به صیغه ا 

 .در واژه شناسی سه نوع طلب وجود دارد

.شود می گفته استدعا بدان که عالی از دانی فرد طلب  -الف   

هم که بدان التماس گفته می شود. از مساوی فرد دو طلب    -ب  

بندگانش  ازل طلب خدا یا مث مرئوس ازرئیس  بمانند طل .شود می گفته امر آن به که دانی از عالی فرد طلب    -ج

 مانند اقیموا الصلوه 

 . در ماده ی امر به معنای طلب، سومی مورد نظر ماست

آیا لفظ امر به معنی طلب داللت بر وجوب دارد؟سوال :   

 :در زمینه ظهور لفظ امر در وجوب، استحباب و یا معانی دیگر اقولی به شرح زیر مطرح شده است

 .دارد «وجوب»ور در ظه «طلب»امر به معنای   -الف 

 .رساند استحباب را می «طلب»امر به معنای  -ب 

 .است «استحباب»و  «وجوب»امر مشترک لفظی بین   -ج

 .باشد، وضع شده است «مطلق طلب»امر برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب که  -د

لفظ امر هنگامیکه قرینه ای بر و  داردهر دو حقیقت در وجوب هم ماده امر و هم صیغه امر این است که علما نظر مشهور 

. به همراه نداشته باشد، بر وجوب داللت کرده و در آن ظهور دارد ) مستحب دانستن (استحباب  
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 بعضی موقع ها امر داللت بر وجوب نمی کند . 

و منع یا توهم وجود حظر و منع بر چیست؟( منع کردن) ظهورامرپس ازیک حظرسوال:   

امری پس از حظری انشاء شود یا آنکه توهم منع یا حظری باشد سپس امری در همان زمینه وارد اگر  به عبارت دیگر 

گردد، مانند: آنجا که پزشک بیمار را از نوشیدن آب منع کند، سپس به او بگوید: آب بنوش یا آنکه پزشک پس از آنکه 

اختالف دارند،  در این موارد با هم  . اصولی ها بیمار توهم داشت که نوشیدن آب بر او ممنوع است، به او بگوید: آب بنوش

 که اختالفشان در موارد زیر است:

دارد؟ وجوب بر ظهور حظر بر ) عقب (عقیب امر آیا -الف   

دارد؟ اباحه بر ظهور حظر بر عقیب امر آیا -ب  

دارد؟ منع برداشتن یعنی ترخیص، بر ظهور حظر بر عقیب امر آیا -ج  

ظر ما باید به حکم ما قبل از حظر رجوع کنیم و به همان عمل نماییم؟قیب بر حع امر در آیا -د  

صحیحترین قول، قول سوم است. که امر عقیب بر حظر ، داللت بر ترخیص می .  در این زمینه اقوال زیادی وجود دارد

 نماید. یعنی فقط برداشتن منع

 دلیل این نظر:

عقل می گوید امری را به دانی بنماید  اگر عالیارد . چون وقتی همانطوریکه گفتیم امر به حکم عقل بر وجوب داللت د

وجود ندارد تا عقل حکم به وجوب نماید. بنابراین فقط  امر. ولی در امر عقیب حظر اصال ان امر را بانجام رساند  باید دانی

داللت دارد (  یعنی فقط برداشتن منع)بر ترخیص  

 (در مقام انشاء  می کنند.) داللت بر وجوب بعضی از جمالت خبرینکته : 

 است . خبر دادن از چیزی به معنی با کسر الف ) یا جمله خبری ( اخبار واژه

  . یا دروغ می گویدراست یا یعنی متکلم  جمله است که احتمال صدق و کذب از ان می رود  ،جمله خبری مطابق تعریف ،  

به  او است یا دروغ یعنی یایا راست  حسن که متکلم استدر این جمله حسن می گوید دیروز رفتم دانشگاه.  مثال :

 دانشگاه رفته است یا نرفته است .

احتمال صدق و کذب در ان وجود  وبه معنای خلق و یا بوجود اوردن چیزی می باشد  انشاء ) یا جمله انشایی ( . واژه 

 برداشت نمود . ار انها  وانتو کذب از ان نمی  معنای صدقجمله ها و نرو  .  در این برو  مانند نهی  و ندارد . مثل امر

 هم به معنای اخباری و هم به معنای انشایی بکار رفته است .در حقوق مدنی  مثال : 

در اینجا فروختن به معنای  را فروختم . خود  دیروز ماشینشما می گویید من ؟ چه خبر  می پرسندشما از  مثال  

د ایا ماشینت را می فروشی ؟ و شما بگویید فروختم . ماهیت این جمله ه شما بگویناخباری بکار رفته است . اما اگر ب

 می باشد . انشایی 
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 دو قسم می باشند خبری و انشایی . جمالت انشایی امر هستند . پس جمالت 

ر از انها و مفهوم ام اما در مقام انشاء می باشندبا وجود اینکه خبری هستند گاهی اوقات جمالت خبری  نکته مهم : 

 .همالمؤمنون عند شروط . مثال . استنباط می شود 

 : مبحث امر  خالصه 

 دارد .امر داللت بر وجوب :  ولکته ان 

 وقعی است که بعد از حظر باشد .داللت بر وجوب نمی کند و ان مامر  بعضی مواقع  نکته دوم :  

 . جمالت خبری  داللت بر وجوب می کنند بعضی موقع نکته سوم :  

 شود . درک حکم شرع معنای وجوب باید مطالعه  . قبل از وجوب یک حکم شرعی است 

 و اقسام آن : حکم شرعی 

 تعریف موضوع  و حکم  : 

 یز ، شراب خوردن . مثل م ا و افعال انسانموضوع عبارت است اشی -الف 

. هر موضوعی یک قانون دارد .به قانون موضوع حکم گفته می شود که در  حکم عبارت است از قانون موضوع -ب

 اینجا منظور حکم شرعی می باشد .

 حکم شرعی : 

 و وضعی حکم تکلیفی  -ب ظاهری و حکم واقعی  -الف  تقسیمات حکم شرعی : 

  حکم واقعی و ظاهری  : -الف 

ن است که با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهل مکلف در آن مدخلیتی نداشته باشد. آ :  واقعیحکم  

. البته قطع نظر از هر چیز باشدبه عبارت دیگر، حکمی است که به خودی خود برای فعلی از افعال مکلف وضع شده 

است، فرقی نمی کند این نماز، نماز صبح است یا ظهر  دیگری مثل نماز. در عالم واقع وجوب به هیئت نماز اصابت کرده

 . یا غیره و همچنین کاری ندارد که آیا مکلف بدان علم دارد یا ندارد

در این گونه موارد ما  به ما نرسیده است . احکامواقعی دارند ولی بعضی از این  احکامتمام موضوعات نزد خدا نکته : 

 ده است که در اینجا باید برویم سراغ حکم ظاهری .موضوع داریم ولی حکمش را به ما نرسی

 حکم ظاهری : 

است که با توجه به جهل مکلف به حکم واقعی وضع شده باشد. به این شکل که مجتهد در مقام عمل نسبت به وجود  آن

 برای نماز.حکم واقعی شک می کند هر چند آن حکم عقلی باشد. مثل حرمت نگاه به زن بیگانه و یا وجوب قرائت اقامه 

هر حکمی از یک جایی بدست می اید که به ان دلیل گویند . به منبع حکم دلیل گویند . حکم چه ظاهری و چه واقعی 

 از یک دلیل می اید . 

 . فقاهتیدلیل  -ب تهادیاجدلیل الف  :   انواع دلیل
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 .  از ان استخراج گردددلیلی است که حکم واقعی  دلیل اجتهادی -الف  

 از دلیل فقاهتی استخراج می شود . اهریحکم ظ -ب

. هر حکمی که از این چهار منبع استخراج شود حکم واقعی ،سنت ، اجماع و عقل  قرآن:  دلیل اجتهادی چهار تا است

 .خواهد بود 

نماز یک موضوع است. هر موضوعی داریم ابتدا باید دنبال حکم واقعی ان باشیم . پس ابتدا :  مثال برای حکم واقعی

انها تقدم  نبی )  هستند) بترتیب ( چون در طول هم  دالیل اجتهادی یعنی قرآن ،سنت ، اجماع و عقلباید برویم سراغ 

که حکم واقعی نماز چیست اول قران را باز می کند می بیند در قران نوشته و تاخر وجود دارد( . فقیه می خواهد بفهمد 

حکم از قران چون واجب است .  نمازامر هم داللت بر وجوب دارد پس فعل امر است و  اقیمواصاله . الاست اقیموا 

 حکم واقعی است . در نتیجه استخراج گردید

فقیه می رود سراغ  می خواهیم ببینیم حکم واقعی استعمال دخانیات چیست؟: موضوع سیگار :  مثال حکم ظاهری

وجود ندارد . می رود سراغ  سیگارانها حکمی برای در ولی در می یابد که  )قرآن ،سنت ، اجماع و عقل  (دالیل اجتهادی

 اصل استسحاب ( و  )اصل برائت ، تخییر ، احتیاط لیهیا همان اصول عم دالیل فقاهتی

اصل  و مطابقحکمی ظاهری سیگار را پیدا کند طبق قواعد موجود در اصول عملیه فقیه می خواهد مطابق اصول عملیه 

 یگار اشکالی ندارد . کشیدن سدر می یابد  که برائت 

 .  می توان حکم استخراج نمود نکته : برای تمام احکام ظاهری در اصول عملیه 

 . حکم واقعی ثانویه -بحکم واقعی اولیه   -الفحکم واقعی دو قسم است .

 عارض موضوع شود . یعنی حکم واقعی موضوع بدون اینکه چیزی  حکم واقعی اولیه:  حکم واقعی اولیه-الف 

 حکم واقعی ثانویه جایگزین حکم واقعی اولیه می شود . در نتیجه بعضی موقع ها یک چیزی عارض موضوع می شود . :  تهنک 

حال در یک وضعیت اضطراری مثال شخص در حرمت است . ان  : شراب یک موضوع است . حکم اولیه واقعی یک مثال

ویه جایگزین حکم واقعی اولیه یعنی ثان عیکم واقاز شدت تشنگی در حال مرگ است . در اینجا حوضعیتی است که 

 حرمت می شود و نوشیدن ان جایز می شود . 

که برای نجات از مرگ یا جهت درمان  مضطر شودهرگاه کسی قانون مجازات اسالمی :  261ماده :      دومثال   

لیه شراب که حرمت بود در ) حکم واقعی او  بخورد محکوم به حد نخواهد شد شراببیماری سخت به مقدارضرورت 

 ( شدنوشیدن ان از حرمت خارج گردید و حکم واقعی ثانویه جایگزین حکم واقعی اولیه موقع اضطرار 

 عناوین ثانویهو  عناوین اولیه: دو اصطالح 

ولیه حکم واقعی ا را جایگزین حکم واقعی ثانویه وموضوع می شوند  اصطالحا به اموری که عارض:    الف عناوین ثانویه

 گفته می شود  ثانویهعناوین  می نماید

  .  گفته می شود عناوین اولیه: اصطالحا به خود موضوعات   عناوین اولیه -ب
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    ثانویه می شود حکم واقعی ثانویهحکم عناوین .) حکم نماز ، حکم روزه(  حکم عناوین اولیه می شود حکم واقعی اولیه

  ) حکم اکراهیات ( 

 : وضعی حکم تکلیفی و حکم

 حکمی است که مستقیما به افعال مکلفین تعلق می گیرد مثال این کار را بکن و ان را نکن : تکلیفیحکم 

 ترخیصی –ب الزامی  -الف  حکم تکلیفی بر دو قسم است

جام باید انان حکمی است که انجام ان اجباری است و  فعل (  عدم انجام ) الزام به فعل و یا الزام بهحکم الزامی -الف

  بشود و یا انجام نشود 

 نکته : الزام به فعل را وجوب گویند مثال نماز 

 نکته : الزام به ترک فعل می شود حرمت مثال حرمت خمر شراب 

 حکمی است که الزام در ان نیست یعنی می شود ان را انجام داد یا انجام نداد   :  حکم تکلیفی ترخیصی

گویند ان است که بهتر است انجام شود که به ان استحباب یا ندب  -الف   : بر سه قسم است حکم  تکلیفی ترخیصی

 ازدواج  ومانند کمک به فقرا 

 .گویند . اگر انجام بدهیم هم اشکالی ندارد  کراهتکه به ان   بهتر است انجام ندهیم -ب 

ی انجام فعل و ترک فعل عل گویند به عبارت دیگر اباحهکه به ان   انجام دادن و یا ندادن ان علی السویه است -ج

 السویه است مانند نوشیدن چای  

  حرمت ، وجوب ،گویند . که عبارتند از  احکام خمسه تکلیفیه  کال حکم تکلیفی پنج تا می باشد که به ان بنابراین

  استحباب ، کراهت و اباحه 

 راهت نداریم .اباحه و استحباب و ک -جحرمت  -وجوب –در حقوق احکام تکلیفی سه تا است الف 

 استحباب عحکمش از نظر شراستحباب و یا کراهت است در حقوق می شود اباحه مثال  ازدواج حکمش  انچه در شرح 

از نظر شرعی حکمش کراهت است ولی از نظر حقوقی  طالق -9 می شود اباحه حکمش  در حقوقاست در صورتی 

 .حکمش اباحه می شود

قانون مجازات  202ماده  مانند رده است که در حقوق هم استحباب پیدا می شوداقای دکتر محمدی در کتابش اظهار ک

  ) مناسب است یعنی بهتر است (اسالمی 

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و الزم است عده ای از مومنین که سه نفر  - 202ماده 

  . کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند

 ندب  -د استحباب با مستحب فرق دارد - ج حرمت با حرام فرق دارد  -ب وجوب با واجب فرق دارد  -الف  ته :نک

 اباحه با مباح فرق دارد  -وبا   کراهت با مکروه فرق دارد   -مندوب فرق دارد ه
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واجب کار  وجوب با واجب فرق دارد وجوب حکم است  ولی واجب موضوع است وجوب کار خدا است –الف توضیح 

 . خدا نماز را واجب کرد ) وجوب ( گزاردن نماز به عهده انسانهاست ) واجب (انسانهاست 

احکامی است که به طور مستقیم به رفتار و کردار انسان مکلف )به انگیزه برانگیختن یا باز داشتن از عملی  :حکم وضعی 

اص، به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر شود، بلکه با قانون گذاری خ یا ترخیص در آن عمل( مربوط نمی

حکام وضعی هر یک از احکامی که در دایره شمول احکام تکلیفی قرار یا ا  .گیرد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمی گذارد می

صحت و شود. مثل مانعیت، بطالن، و... . به عنوان مثال، نجس بودن بدن و لباس، مانع  نگیرد، حکم وضعی نامیده می

ای مطابق قوانین الهی انجام نشود، به باطل بودن  یک حکم وضعی است. و یا وقتی معامله« مانعیت»قبولی نماز است. 

  .شود. بطالن، یک حکم وضعی است متصف می

 نباشد وضعی است  نکته : هر حکمی که تکلیفی ) وجوب ، حرمت ، اباحه ، استحباب و کراهت (

 : اقسام واجب 

 عملی که باید انجام شود واجب گویند .:  بتعریف واج 

  مطابق زیر تقسیم می شود :  به هشت گروهواجب  

 واجب عینی و کفایی  -1

مانند بجای  واجبی است وجوبش بر همگان بار شده است و همه باید انجام بدهند با بری شوند واجب عینی -الف 

 اوردن نماز 

انجام بدهند ) به اندازه کافی ( بقیه بری ه بار شده است ولی یک عده واجبی است که وجوبش بر هم واجب کفایی -ب

   می شوند . مانند جهاد که واجب کفایی است مانند دفن میت الذمه 

اصل بر واجب بودن است مثال اصل اینست که واجب عینی است یعنی اگر شک کنیم که واجب عینی و یا کفایی است 

 ا کفایی است اصل بر عینی بودن است . اگر شک کنیم که حج واجب عینی و ی

 :  ) مخیر (و تخییری ) معین ( واجب تعیینی  -2

یعنی باید خود  .ن است که مورد تکلیف، معین و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان:  آ واجب تعیینی -الف  

 شویم  الذمه واجب را انجام دهیم تا بری

ت که مورد تکلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ مانند کفارة قسم که جب تخییری آن اسوا:  واجب تخییری -ب

ای و اگر توانایی اینها را نداشته باشد  عبارتند از: سیر کردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد کردن برده

ولی در عرض  وتاخر در طول مهم است) تقدم یعنی چند تا عمل در عرض هم نه در طول  .باید سه روز پیاپی روزه بگیرد

د اطعام دادن مسکین ، ازاد وربین سه م که واجب است که  مثل کفاره دادن هم یعنی مخیریم یک را انتخاب کنیم.(  نه

 و یا روزه گرفتن ما مخیریم بعبارت دیگر هر کدام بدل دیگری است که اگر یکی را انجام بدیم کافی است .کردن بنده 
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یعنی واجب تعیینی .  مشتری نماید باید مبیع را تسلیم  پس ار بیع مبیع بایع:  برای واجب تعیینی مثال حقوقی :

 .موجر بعد این عمل باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر نماید موجر عین مستاجره را به مستاجر اجاره داد 

سری اجناس برای فروش عرضه یک  فرض کنید وارد فروشگاهی می شوید که:  واجب تخییریمثال حقوقی برای 

 مطابق نیاز خود جهت بررسی وضعیت کیفیتی وا ر ییکاالشما .) عرضه کاال برای فروش(گویند شده است که به ان سوم 

 در دست شماست می گویندبه شمایی که  کاال ومی گویند  بالسوم   اخد  عمل به این »عملکردی ان انتخاب می نمایید

بالسوم دو تا گزینه دارد یا اینکه کاال را سر آخذ جناب «خوذ بالسوم گویند ماکه دست شماست  و به کاالییسوم لخذ باآ

به این واجب تخییری   نماید خریداریو آن را  بپردازدوجه آنرا اینکه  و یا  و از ابتیاع ان منصرف شودجای خود بگذارد 

 . می گویند 

 :: تخییر شرعی و تخییر عقلی  تخییر بر دو قسم است 

مکلف به انجام ان کرده است مانند کفاره که ما را بین دو یا چند مورد مخییر  ما را است که شرع تخییریتخییر شرعی 

 کرده است .

 200) مانند صد کیلو برنج دم سیاه یعنی از هر جا می توانم بیع کلی فی الذمه مانند تخییر در مصادیق تخییر عقلی 

 کیلو برنج دم سیاه تهیه کنم(

 در واجب تخییری بدل می شود اختیاری کته : ن 

 .می گویند  بدل اضطراریدر واجب تعیینی بعضی موقع بدل داریم ولی چون این بدل در طول واجب است به ان نکته :  

دارد که ولی بدل اضطراری دارد و ان تیمم است و در جایی کاربرد واجب تعیینی است و بدل اختیاری ندارد . مثال وضو  

 اب وجود ندارد و یا برای مکلف ضرر دارد . یا 

 :لی و تعبدی صواجب تو -3

 .واجب توصلی آن است که به هر نحو که انجام شود کافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد واجب توصلی: -الف

 .باشندمی واجب توصلی همة واجبات دیگر به جز عبادات 

واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر؛ و نیز   دین، پرداخت وام و به اصطالح فقهی ادای مثالً باز

برگرداندن امانات واجب است و اگر کسی امانتی را بدون قصد قربت و مثالً برای جلب اطمینان دیگری پس دهد، 

ا که دریافت کرده امین باید عین مالی ر  :دارد ( قانون مدنی مقرر می622که ماده ) اش را انجام داده است. چنان وظیفه

 . .اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه بنابراین، اگر امین عین مال را ردّ کند وظیفه . نماید  است ردّ

و از عبادت می اید مانند بجا اوردن نماز و . بت انجام شودرواجب تعبدی آن است که باید به قصد ق:   واجب تعبدی -ب

 است . الزامید قربت حج در این واجب قص

 اصل این است که واجب توصلی است . :  نکته
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کسی که می خواهد برود دارد مثال  که مقدماتی که  حجتوصلی می باشد مانند  نکته : مقدمات واجبات تعبدی واجب 

سی یا اگر ک.  می باشد واجب توصلی است  مقدمات حج عمل پاسپورت گرفتن که جزء پاسپورت بگیرید  که بایدم

پاک بودن لباس نمازگذار که از مقدمات نماز می باشد جزء واجب توصلی بخواهد نماز بجای اورد لباسش باید پاک باشد 

 می باشد . 

 : واجب موقت و غیر موقت  -9

 عملی  است که دارای وقت و زمان مشخص می باشد :  ) وقت دار(واجب موقت

 ن مشخصی نیست .عملی است که دارای وقت و زما واجب غیر موقت :

 از اینها جداگانه بررسی می شود  کدامهر چون هر کدام از اینها اقسامی دارد . 

 تقسیم می شود وسع مواجب موقت مضیق و واجب موقت  بهواجب موقت :  واجب موقت

 . ه رمضان (ازان صبح تا اذان مغرب و در ما) از  مانند روزه است مضیق واجب موقت اگر وقت به اندازه خود عمل باشد 

 صبح از نماز صبح تا طللوع آفتاب .نماز مانند  است وسعواجب موقت مت بیشتر از عمل باشد اگر وق 

 مثال حقوقی : 

 شوهر و وفاتطالق عده  مثل نگه داشتن : موقت مضیقبرای واجب مثال 

 ک هفته.به خوانده داده می شود مثال ظرف یمانند اخطارهایی که :  مثال برای واجب موقت موسع

 تقسیم می شود :  فوری  و غیر فوریبه واجب غیر موقت  واجب غیر موقت:  واجب غیر موقت

جواب سالم و یا رفع : وقت و زمان مشخصی ندارد ولی در موقعش باید فورا انجام شود مثل  واجب غیر موقت فوری

 « ند را پاک نمایان ورا فدر مسجد  در صورت مشاهده نجاست  مسلمانان واجب است بر» نجاست از مسجد 

  .  آیین دادرسی مدنیقانون   49یا  مانند ماده  

مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را مالحظه  - 66ماده 

ده می نماید تا وقت دادرسی ) ساعت و روز و و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعا

ماه و سال ( را تعیین و دستور ابالغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ 

  . وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد

 : مانند ادای دین  ت اس: نه وقت خاصی دارد و نه فوری  غیر فوری غیر موقت واجب

 نکته :  بین واجب موقت و غیر موقت اصلی نداریم  

 نکته : بین مضیق و موسع اصلی نداریم .

 نکته : بین فوری و غیر فوری اصل غیر فوری است . 

 واجب نفسی و غیری:  -5

 یا حج  : عملی که برای خود مکلف واجب است یعنی مصلحت خودش است . مانند نماز ، روزه واجب نفسی
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ملی است که برای یک عمل دیگر واجب است . مانند وضو یعنی وضو ع:  واجب مقدریواجب غیری یا شرطی و یا 

 الزم است برای نماز 

 نکته : اصل اینست واجب نفسی است 

 واجب اصلی و تبعی :  -6

و یا  ی وجوبش لفظ داریم یعنی برا.آمده است  منبع حکم( دلیل یعنی) عملی است که وجوبش در دلیل : واجب اصلی 

 بیان شده است . وجوبش

. مثال که وجوبش در دلیل بیان نشده است و ما به کمک عقل وجوبش را استنباط می کنیم : عملی است  واجب تبعی

. ولی ما مقدماتش را دیگر به خدمتکار ما به خدمتکار خود می گوییم برو نان بخر . این نان خریدن می شود واجب اصلی 

 .....مثال لباسش را بپوشد برود بیرون و غیره  گوییم نمی

این می شود قانون مدنی گفته بایع باید مبیع را به مشتری تسلیم کند  269مثال ماده  دلیل تبعی .:  مثال حقوقی

 واجب اصلی و حاالت تسلیم و چگونگی ان می شود واجب تبعی . 

  رذیل استآثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرا - 269ماده 

  .بمجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود -2 

  .عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدهد -9 

  .عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید -2 

  .عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند -6

که ان کار خاص باید می شودواجب اصلی و هر چه چیزی که عقل صالح بداند یان شود نکته : هر چیزی که در دلیل ب

 چنین انجام شود ان می شود دلیل تبعی . 

 تبعی . می شود اصلی و اگر بیان نشده باشد می شود  واجب های غیری اگر بیان شده باشد نکته :

 نکته : بین واجب اصلی و تبعی اصلی نداریم . 

 مشروط  مطلق وواجب  -7

باشد، مانند:  شرایط عامه تکلیف، شرایطی است که همه تکالیف شرعی به آنها مقید می :  شرایط عامه تکلیفمقدمه : 

 نباشد هیچ تکلیفی بر انسان بار نمی شود . این چهار  تا بلوغ، عقل، قدرت و اختیار. 

به عبارت دیگر واجب مطلق واجبی است که  واجب مطلق  یندشرط وجوب بیاید به این می گو چهاربا این  واجب اگر

 وجوبش منوط به چیزی دیگری نباشد مثل نماز و روزه 

 :در مورد شرایط عامه تکلیف دو مبنا وجود دارد

اعتقاد دارند این شرایط، شرایط فعلیت حکم است و بدون وجود آنها حکم بر مکلف فعلیت پیدا  علماء مشهور -2

 رسد؛ باره عاجز ـ که شرط قدرت را ندارد ـ هیچ گاه به مرحله فعلیت نمیکند؛ برای مثال، تکلیف در نمی
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برخی دیگر، هم چون امام خمینی )ره( ، اعتقاد دارند این شرایط نه شرایط اصل تکلیف است و نه شرایط فعلیت  -9

 .شود عبد مانع می تکلیف، بلکه نبودن هر یک از این شرایط عذری عقلی است که از احتجاج موال، در برابر تکلیف بر

 حج ان عملی است که عالوه بر این سه شرط شروطی دیگری نیز نیاز دارد مانند  واجب مشروط

 نکته : اصل ان است که واجب مطلق است 

 : در باره واجب مشروط بیشترتوضیحات 

ً وجوب نفقه  و واجب مطلق آن است که چنین نباشد. مثال آن است که وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛ واجب مشروط

مشروط است به تمکین؛ بدین معنی که اگر زن از شوهر تمکین ننماید، بر شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید. 

( 2201و در ماده ) « .در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است »دارد ( قانون مدنی مقرر می2206که ماده ) چنان

 «بودبدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد هرگاه زن  »دارد همان قانون مقرر می

پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمکین زن از شوهر مشروط به شرطی نیست و مطلقاً و در هر حال واجب 

  .است. پس تمکین، واجب مطلق است

زوجه که   به چیز دیگری مطلق باشد؛ مثالً نفقةباید توجه داشت که واجب ممکن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت 

توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و فقر،  پیشتر گفتیم، مشروط به تمکین است و از این حیث می

مطلق است؛ یعنی، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد. پس نفقة زن از این 

  .واجب مطلق است جهت

 واجب منجز و معلق :  -8

در واجب منجز زمان وجوب و واجب با هم  .واجب منجز عملی است که نه تنها وجوبش هست شرایط واجب هم هست 

مانند: وجوب نماز پس از فرا رسیدن وقت آن مثالً هنگامی که وقت نماز فرا رسید حکم وجوب نماز بر . مقارن است

 .شود و انجام نماز ظهر متوقف بر هیچ امر غیر مقدوری نیست  وقت انجام آن نیز آغاز میشخص ثابت و همزمان 

مثالً فرض .باید صبر کنیم تا موقعش برسد : عملی است که فقط وجوبش هست شرایط واجب جمع نیست  واجب معلق

طیع شده است! در چنین فرض کنید شخصی در ماه رمضان توانائی و استطاعت انجام حج را پیدا کرده و به اصطالح مست

یابد اما زمان انجام حج هنوز فرا نرسیده و مکلف باید منتظر بماند  ماند و فعلیت می حکم وجوب حج بر عهدة وی ثابت می

نامند؛ زیرا با حصول استطاعت حکم وجوب  تا ایام حج که ماه ذی الحجّة است فرا رسد. این نوع واجب را واجب معلق می

  ق گرفته اما انجام حج معلق بر یک امر غیر مقدور ] فرا رسیدن موسم حج[ استحج به مکلف تعل

 نکته : اصل این است که واجب منجز است 

واجب  لیو نیستبه چیز دیگری است  مشروط وجوب در واجب  فرق واجب مشروط با واجب معلق در این است که نکته:

 است .  دیگری امرواجب منوط به ولی  موجود بوده معلق وجوب 
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 توضیحات بیشتر :

واجب معلّق آن است که وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد؛ مانند نماز فردا که وجود  : واجب معلّق و منجز 

  .یافتن آن متوقف است بر فرا رسیدن فردا

توضیح   .آنآن است که وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت :  واجب منجز

، یعنی  > واجب <آنکه: در هر دو مورد، حکم وجوب بر مکلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چیزی نیست؛ تنها 

در مورد واجب   .عملی که باید انجام شود، در مورد اول دارای قید و شرط است، ولی در مورد دوم قید و شرط ندارد

توان یا نباید آن را  یست، منظور قیود و شروطی است که عقالً یا شرعاً نمیگوییم واجب دارای قید و شرطی ن منجز که می

انجام داد ) امر غیر مقدور عقلی یا ممنوع شرعی( و این منظور منافاتی ندارد با آنکه واجب منجز خود مقدماتی داشته 

ارد از قبیل طهارت و تطهیر لباس باشد؛ چنانکه در مثال باال، نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقدماتی د

  .و بدن و مانند آنها

 فصل سوم باب اول: نواهی 

مقابل ان است یعنی خواستن ترک   . امر یعنی خواستن انجام کار و نهیو اوامر جمع امر است نواهی جمع نهی است  

 و نهی یعنی خواستن ترک کار . منتها امر به معنای خواستن انجام کار  . امر و نهی هر دو به معنی خواستن استکار 

           و یک ضیغه نهی داریم  (کار داریم . یک ماده نهی داریم )نهی  ) افعل ( و یک ضیغه امر ) امر(یک ماده امر داریم

 ) ال تفعل ( 

 کلمه نهی در قاعده غرر  مانند نهی هم با ماده نهی داریم و هم با صیغه نهی . 

 از بیع غرری نهی کرد ( بر م) پیغ الغرر عن بیع نهی النبیغرر : قاعده :  نهی با ماده نهی 

 توام با خطر مالی جهل جهل ،  نکته : غرر به معنای 

 ال تجلس ، ه، تترک الصال المانند   نهی مستفاد از صیغه داللت کننده بر طلب ترک و یا منع از فعل:  نهی با صیغه نهی

 . است وجوب  در نکته : ماده امر و صیغه امر حقیقت 

 حقیقت در حرمت است .ماده نهی و صیغه نهی  نکته : 

 حرمت الزام به ترک فعل وجوب الزام به انجام فعل است.نکته : 

 وجه اشتراک امرونهی :

 هردوبرطلب وخواستن داللت دارند.امرداللت برخواستن کارونهی داللت برنخواستن وترک کاردارد.-2

 باری.هردوجمله انشایی هستندنه اخ-9

 هیچ یک برفوروتراخی داللت ندارند-2

 هیچ یک برمروتکرارداللت ندارند-6

 وجه افتراق امرونهی:
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مکلفین  اما درحالیکه امتثال ازنهی مستلزم ترک تمام حقق می یابدتمرتبط  فرد از مکلفینانجام یک  اطاعت ازامر با-1

                           .مذکورمی باشد 

 اگربگویند:زیردست رامیازار ،امااست  به زیردست کمک کن بایک بارکمک کردن این دستوراطاعت شدهاگربگویند مثال:

 گیرد. رقرار مدنظ درهرموردی این دستور باید

  کف نفس . -بترک فعل  -الف توضیح دو اصطالح : 

 انجام ندادن کافی است .  عمل مهم نیست بلکه نفس ندادنعلت انجام در ترک فعل فعل . : انجام ندادن  ترک فعل -الف

 . یعنی توانایی انجام کاری را داشته باشد ولی از انجام ان خود داری کند .  خوداری ازانجام عملیعنی :  کف نفس -ب

اداره ای متوجه امکان  دار صندوق اینکه مانند باشیم می انجام نمی دهیم ولی مایل به انجام آن ا :گاهی کاری رمثال

 وجودش هست امانظربه زشتی ویاازترس مجازات یا ازموجودی صندوق بوده وتمایل به این کارهم در برداشت غیرقانونی

  وکف نفس نموده. ازعقاب خداوندی خودداری می کند

 ز شرب خمر خودداری میکند .امثال : یکی در یک مجلسی که لوازم شرب خمر وجود دارد 

یعنی اگر به ان دسترسی هم داشته باشد شرب خمر نمی کند  . فرض کنیم سه  نفر را که  اولی شراب دوست ندارد  

در هیچ ولی سومی لی به ان دسترسی ندارد . و در دسترس داشته باشد شراب می نوشد دومی شراب دوست دارد اگر 

سومی کف  عمل  ، در حالیکهاست .  در اینجا عمل اولی و دومی  ترک فعل  نمی باشد  به نوشیدن شرابصورت حاضر 

 ؟ ترک فعلکف نفس است یا  ،نهی مراد ازآیا که  این سوال را مطرح کرده اند ء علمادر اینجا می باشد . فس ن

گفته  فتواا در پاسخ به علت این انه. ست نیکف نفس  و  ترک فعل است،  از نهی مراداعتقاد دارند که  مشهور علما ء

در انها  مفسده ای ،  ها برحضر داشته است ف را از ارتکاب انمکلافعالی که شارع ی داللت بر حرمت می کند و نه ،اند 

  . دیعنی کار حرام انجام نده ددچار مفسده نشومکلف بکوشد مهم است  ،  بنابر این .نهان است 

 پاداش می گیرند . شرب خمر  بدلیل عدم ارتکابدر مثال باال هر سه  نفر 

 بحث دوم : 

  ی استیفنهی داللت بر حرمت دارد حرمت یک حکم تک( است ؟ کننده  باطلایا نهی مفسد ) 

و ان را انجام بدهیم فقط مرتکب کار حرام  بشویم ایا ما از کاری نهی  حرمت فساد هم می اورد ؟سوال : ایا نهی عالوه بر 

و معامالت  بین عباداتباید  درپاسخ بر ما بار می شود ؟ یعنی دو حکم حرمت و فساد  باطل است؟ ما  عملیم و یا ه ا شد

 فرق بگذاریم . (  معامالت)  کل فقه یعنی عبادات و 

مرتکب فعل و ان را انجام بدهیم هم  بشویماز عبادتی نهی  اگر ما بادات مفسد است یعنیعنهی در :   عباداتنهی در 

 .مانند روزه عید فطر  هم عبادت ما باطل است حرام شده ایم

 یکی سبب و دیگری مسبب . صطالح داریم ا دو معامالت  بحثدر:  نهی در معامالت

  و اجاره .نکاح  ،مانند بیع  به خود معامله سبب گویند
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 .  می باشدزوجیت  حفوقی نکاح و یا اثر است تملیکبیع  یحقوق اثرمثال  گویند .  مسبب حقوقی و اثرمعامله به اثر 

 سبب است یعنی در اثر معامله نهی شده ایم . در م در مواقعی همو  در سبب نهی گاهیاست .  دو قسمنهی در معامله 

 .نهی در سبب معامله مفسد نیست . ولی نهی در مسبب مفسد است . اکثر نهی ها در مسبب است

یک نفر بیع انجام می اگر ولی .بیع نکن جمعه نماز جمعه بجای آور وروز  فرموده است در وند : خدا مثال نهی در سبب 

شده است و در نتیجه در ان دنیا مجازات می شود . در اینجا کار حرام لی مرتکب اشد وبیع ان شخص باطل نمی ب دهد

 نیست . نفی مفسد 

 نکته : مجازات افعال حرام در اخرت است 

النبی صلی اهلل علیه و آله و  نهیاست : پیغمبر از بیع غرری نهی نموده  قاعده غرر: مثال برای نهی در مسبب

 یع غرری انجام دهیم بیع باطل است .. اگر بالغرر بیع سلم عن

 نکته : اکثر نهی ها در مسبب است .

...... سوره  وَالَ تَنکِحُوا مَانَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنْ النِّسَاءِ.»   با محارم نهی فرموده استما را از نکاح  خداوند در سوره نساء   : مثال

 و هم مرتکب فعل حرام شده اید .  نکاح باطل استهم  نکاح کنید اگر  «   96تا  99نساء ایه 

 نکته : وقتی نهی در مسبب است ما از این نهی شرایط صحت معامله را می فهمیم .

  یکی از شرایط صحت معامله این است که معامله غرری نباشد . .  مثال پیغتبر ما از فعل غرری نهی کرده است: مثال 

 ح بودن عقد نکاح این است که نکاح با محارم نباشد . . یکی از شرایط صحیبا محارم نکاح نکنید  مثال :

قدرت  عقد بیع اگر بفروشی معامله باطل است . یکی از شرایط صحت . مالی که قدرت بر تسلیم نداری نفروش  مثال :

 .  مبیع است لیم بر تقس

 . جواب هیچکدام ؟  ) رخوت (دارد و یا تراخی ) فوری ( نهی داللت بر فورو ایا امر 

یعنی در  حوال می باشد .اوضاع و ا ، تابع قرائن تراخی یابلکه فور  ر و نهی نه داللت بر فور دارد و نه داللت بر تراخی ام

 مواقعی فور و در مواقع دیگر تراخی است .

با  ولیم ولی یک زمانی.  بخر اینجا فور است نانبه خدمتکار می گوید برو مولی و نزدیک اذان ، : ماه رمضان است  مثال  

  داللت بر تراخی دارد . اینجا  می شود دارد تمام  نانبه خدمتکار می گوید  اطالع از میزان نان موجود در خانه

 .   فورداللت بر  نهیو دارد  تراخیداللت بر  امروجود نداشته باشد حاال اگر هیچ قرینه  نکته : 

نهی نه داللت بر مره و نه داللت و  هیچ کدام . امر  ؟ند بار( ) چدارد و یا تکرار  ) یکبار(هرداللت بر مایا امر و نهی 

تکرار تابع قرائن اوضاع و احوال است . اگر هیچ قرینه و اوضاع و احوالی نبود امر می شود مره و  یامره بر تکرار دارد بلکه 

 .نهی می شود تکرار

دفعات گزاردن ان را در شبانه روز بیان ننموده است  ولی تعداد. اقیموا الصاله نماز بخوان وند فرموده است خدا  مثال : 

 ) تکرار( ه عنوان یک قرینه تعداد دفعات ان را تعیین نموده است . ولی سنت پیامبر ب
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 )مره  ( تمام  . یکبار خدا وند فرموده است برو حج  مثال : 

 فصل چهارم باب اول:  مفاهیم :

 رد دا علوم مختلف معانی گوناگون  در کلمه مفهوم

 در ادبیات مفهوم می شود معنی  -الف  

 . به کلی می گویند مفهوم و به جزئی می گویند مصداق .در منطق بکار می رود در منطق مفهوم در مقابل مصداق  -ب 

 .مثال انسان مفهوم حسن مصداق است 

 وق بررسی می شود : که در این مبحث مفهوم مفهوم و منطدر اصول مفهوم در برابر منطوق بکار می رود .  -ج 

.لفظ یا مفرد  و مرکب مفردیک بحث در منطق داریم  منطوق و مفهوم متعلق به جمله است . اولین نکته این است که 

  .است یا مرکب 

لفظ مفرد  به جمله است .منطوق و مفهوم متعلق  د .می باشجمله مورد از ان مرکب یک  که مرکب نیز اقسامی دارد

و لفظ مفرد کتاب و میز منطوق و مفهوم ندارد چون منطوق و مفهوم مربوط به جمله می شود . .  منطوق و مفرد ندارد

 مانند میز و کتاب منطوق و مفهوم ندارند . 

هر جمله  .فهمیده می شود،وموضوع آن درجمله ذکرشده است ازکالم عبارتست ازمعانی که مستقیما:   تعریف منطوق 

  ای منطوق دارد .

 .من دیروز رفتم دانشگاه  جمله است می شودمنطوق که همان معنای مستقیم .  یروز رفتم دانشگاه من د : مثال

 باید همان جمله را تکرار کنیم .وقتی یک جمله ای به ما دادند و بگویند که منطوقش را بگویید  

د جمله . زبرا منطوق لفظ منطوق لفظ نیست بلکه معناست . در اینجا معنای مستقیم جمله منطوق است نه خونکته :  

 نیست بلکه معناست . 

عبارتست ازمعانی که مفهوم به عبارت دیگر معنای غیر مستقیم جمله مفهوم عبارت است   تعریف مفهوم :

 .  باتوجه به ساختارکالم آنرابدست می آوریم مخاطباست و  مستقیمادرکالم بیان نشده

 رد . هر جمله ای مفهوم ندارد ولی منطوق دانکته : 

. می روممن به شمال اگر فردا باران نیاید ان این است که  منطوق . می روم من به شمال نیاید اگر فردا باران : مثال 

اگر فردا باران .در اینجا متکلم مستقیما نگفته است که  نخواهم رفت مفهومش این است اگر فردا باران بیاید من شمال 

  ب از این جمله این معنا را برداشت می کند .ولی مخاطنخواهم رفت بیاید من شمال 

 بعضی جمالت مفهوم دارند و برخی از انها ندارند . نکته : همه جمالت منطوق دارند ولی همه جمالت مفهوم ندارند .

 این جمله فقط منطوق دارد . « هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد» قانون مدنی 2002ماده  :  مثال 

 :  622ولی اکثر ماده های قانون مدنی مفهوم دارند . مانند ماده جمله مفهو م ندارد .  این
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که منطوق آن می شود   « ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است  »قانون مدنی  622ماده   مثال : 

ینی که هنوزسبب آن ایجادشده ضمان د و مفهوم آن می شود ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است

 .نیست است ،باطل 

همه جمله ها منطق دارند .ولی غیر مستقیم جمله می باشد منطوق معنای مستقیم جمله است و مفهوم معنای  خالصه : 

 بعضی از جمله ها مفهوم دارند و برخی دیگر ندارند . 

 منطوق : 

 :  مقدمه

 التزامیداللت  -ج تضمنیداللت  -ب  داللت مطابقی -الف  در منطق سه جور می باشد اداللت لفظ بر  معن

 یا داللت لفظ بر موضوع له .: داللت مطابقی داللت لفظ برکل معنا  داللت مطابقی یا تطابقی –الف 

 نکته : به معنا موضوع له گفته می شود .

 . ه است سوختکل کتاب  به این معنی است کهداللت مطابقی مطابق .کتابم سوخت  دیگوی م حسن:  اول  مثال 

  ه است  کل خانه خراب شدکه  استمطابق داللت مطابقی به این معنی  . خراب شد ام  خانهعلی می گوید  : مثال دوم 

 

 . خراب شده است : میز از بین رفت مطابق داللت مطابقی کل میز  مثال سوم

 اینجا منظور متکلم جزء معنا است .در . : داللت لفظ بر جزء معنا یا جزء موضوع له  داللت تضمنی -ب

 . بخشی از کتاب پاره  شده است   مطابق داللت تضمنی  شد علی می گوید کتابم پاره  : اول  مثال

مثال یک  خانه. حسین می گوید خانه ام خراب شد مطابق داللت تضمنی به این معنی است که جزئی از : مثال دوم

 دیوار خراب شده است . 

 ز شکست مطابق داللت تضمنی بخشی از میز شکسته است مثال پایه ان : می مثال سوم

 . داللت لفظ بر لوازم معنا . ان  معنا الزم برخارج جملهداللت التزامی یعنی داللت :  داللت التزامی

با  امچگونه بوده است انسان حاتم طایی یک . به یاد سخاوتمندی می افتیم  ،حاتم طایی  می شنویم : وقتی اولمثال 

 باشد . یسخاوتمندشخص ادم است که این  بودن الزمه حاتم طایی  .جواب؟  افتیماو می ندی به یاد سخاوتمشنیدن 

رستم یک انسان بوده است . چگونه ما با شنیدن رستم به  رستم به یاد پهلوان می افتیم .وقتی می شنویم  :   مثال دوم

  دلیر و شجاعی باشد .  تم بودن این است که شخص انسانجواب . الزمه رسافتیم ؟  دلیر و شجاع مییاد 

چون مال غیر منقول قابل دزدیدن  باشدخانه  کل نمی تواند مامنظور . زد برددوقتی می گوییم خانه را   :  مثال سوم 

 تزامی می باشد . داللت خانه بر اثاث خانه داللت الرا دزد برده است .  خانهاثاث  این است که ما اینجا منظوردر  پس نیست 

خنگ بودن این یعنی الزمه .  انسان های کند فهم می باشد تداعی کننده  وقتی گفته می شود خنگ  :  مثال چهارم

 است که شخص ادم کند فهمی باشد . 
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وقتی می شنویم اتش یاد مثال . بر معنای اخص ان تکیه دارد  التزامیلفظ الزم در داللت علمای منطق مطابق نطریات 

تداعی کننده رنگ زغال می شنویم  وقتی،   خطور می کند ماسفیدی به ذهن رارت می افتیم ، وقتی می شنویم برف ح

عدد دو  به ذهن ما عدد زوج خطور می کند و بالخره وقتی می شنویم مثلث ، تا می شنویم  سیاهی می باشد 

 به یاد سه ضلعی می افتیم . 

  منطوق غیر صریح -ق صریح بمنطو - الف دو قسم است بر منطوقاقسام منطوق :  

یعنی هرجمله  باشد .  داللت مطابقی یا ناشی از داللت تضمنیمعنایی است که یا ناشی از : منطوق صریح  -الف  

   داشته باشد منطوق صریح نامیده می شود . تضمنی بر یک معنایی داللت مطابقی و یا ای که 

 (منظوق صریح ) منطوق مطابقی و . ظورم کل کتاب است منکتابم سوخت . : من می گویم  مثال 

 ) منطوق تضمنی و صریح (  منظورم  این است که یک صفحه ان پاره شده است  . : من می گویم کتابم پاره شد   مثال 

 .تضمنی جمله است  مدلولمطابقی جمله است یا   ) معنا ( منظوق صریح یا مدلولپس  

داللت  که  داشتیم ای اگر جمله پسجمله است .  التزامیناشی از داللت غیر صریح منطوق  : منطوق غیر صریح -ب

 منطوق غیر صریح گویند . داشت ) داللت التزامی ( به آن  جمله خارج معنای بر 

 

 -جداللت تلویح  -بداللت اقتضاء  -الف : سه قسم می باشد  است بر که ناشی از داللت االتزامی منطوق غیر صریح 

  اشاره  داللت

هرگاه دریک جمله خبری راستی گفتاریادرجمله انشایی درستی آن مستلزم درتقدیرگرفتن : داللت اقتضاء  -الف 

 .گویند می ءکلمه ای باشد،آنراداللت اقتضا

 که ازقریه نمی توان پرسش نمودوناچاربایدکلمه اهل راتقدیرگرفت« واسئل قریه»:  مثال فقهی

در اینجا اثاث در زد برده است منظور این است که اثاث خانه را دزد برده است . دانه را می شود خ: وقتی گفته  مثال

 تقدیر گرفته شده است . 

 قانون مدنی  210و  519،  122،  192،  256مواد :     مثال حقوقی

بیع درصورتی که مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن راداردواگرم - 210ماده 

  .هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع کند

  . شرکت اختیاری است یاقهری - 519ماده 

  .موقوف علیهم حق شفعه ندارد متولی یا شریک وقف باشد اگرحصه یکی ازدو - 122ماده 

  . حق شفعه فوری است - 192ماده 

 همچنین به سفه درمواردی که رشدمعتبراست و دطرفین منفسخ می شو کلیه عقودجائزه به موت احد - 256ماده 
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علت را در  ،ظ در آن ا لف ی ازاما از یکو بیان نشود  انولی علت  شود  جمله حکم بیان هر گاه در:  داللت تلویح -ب  

  ظ داللت تلویح گویند .الفابه ان  می یابیم

قاضی  دلیل قضاوت نکردن می توان فهمید کهدر این جمله قاضی به هنگام عصبانیت نباید قضاوت کند . :  یک مثال 

 .  باشدعصابیت  باید لفظ

از این جمله می توان  ن می شود آهر کس زمین موات را احیا کند مالک  :   قانون مدنی 193. ماده : دو  مثال 

 .  دلیل مالکیت زمبن موات لفظ احیا، بوده است  متوجه شد که

چرا ضمان  .  ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است :  قانون مدنی 441ماده مثال  سوم :  

 چون سبب ایجاد نشده است ایجاد نشده است ؟ 

 و دومی  الف  حکم  مثال اولی .  را بیان نموده باشند حکمی یکهر   اگر دو جمله داشته باشیم که:  داللت اشاره   -ج

 .جدید برسیم به این داللت اشارت گفته می شود  حکمما به یک  اگر از ترکیب جمله ها باشد . را گفته  حکم ب

قران را سوره قدر می فرماید  یک  یه آ قران در ماه رمضان نازل شده است. می فرماید :  از سوره بقره 215 آیه : مثال 

 شب قدر در ماه رمضان است .  کهاز ترکیب مفاد دو ایه متوجه می شویم  در شب قدر نازل کردیم

 باشد .عبارت ازمعنایی است که الزمه گفتارمتکلم است هرچند آنراقصد نکرده داللت   ته : نک

   و ) موافق با منطوق ( مفهوم موافق -2 : مفهوم یعنی معنای غیر مستقیم جمله : مفهوم دو قسم می باشد  مفهوم

 . ( مخالف با منطوق ) مفهوم مخالف -9

 موافق با منطوق است .  اًاثباتاً یا نفی یعنی : فهوم موافقم 

 مخالف با منطوق است .  اثباتاً یا نفیاًمفهوم مخالف یعنی :  مخالف مفهوم 

مفهوم   -ب – یا قیاس مساوات یا قیاس مساوی الف مفهوم موافق: مفهوم موافق بر دو قسم است  مفهوم موافق 

 یا قیاس الویتالویت  موافق

 . مساوی با منطوق استاست که از نظر شدت و ضعف  مساوی یموافق مفهوم ان: مفهوم موافق مساوی   -الف  

ه یک این جمل شراب حرام است.: یک جمله داریم که می گوید شراب حرام است که منطوق ان می شود  مثال فقهی

 حرام است .  هم ه ابجومساوی دارد و ان این است ک مفهوم موافق

 مفهومش  یا مفهومش ؟منطوقش حرام است ابجو حرام است سوال اول : 

 یا مخالفش ؟ مفهوم موافقش ابجو حرام است مفهوم موافقش حرام است  سوال دوم 

 کدام برتر است ) شراب ، ابجو( ؟ هیچکدامسوال سوم : 

  « باطل است نشده است ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجاد» مدنی  622: ماده  مثال حقوقی

 «  باطل است نشده است ایجاد ضمان دینی که هنوزسبب آن» منطوق آن 
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باطل  نشده است دینی که هنوزسبب آن ایجاد حواله» مفهوم موافق مساوی ان بجای ضمان حواله را قرار می دهیم  

 حواله را قیاس کردیم به ضمان . «  است

 . وقتی  گاهی علت حکم درمفهوم قوی تری وشدیدترازعلت حکم درمنطوق است:  مفهوم موافق اولویت -ب 

 . مفهوم قوی این حکم را خواهد داشت ضعیف این حکم را دارد به طریق اولی منطوق

بی احترامی را روا مدارید   کمترین خودخدا در قرآن می فرماید به پدر مادر «والتقل لهما اف. . . »:درآیه  فقهی مثال

 نتیجه می شودکه زدن وآزاررساندن به پدرومادربه طریق اولی حرام است.

مفهوم  مفهوم موافق ان می شود به انها ازار و اذیت نرسانید . :  به پدر ماد خود کمترین بی احترامی روا مدارید .  توضیح 

 .به انها آزار و اذیت برسانیم. به طریق اولی نباید  از بی احترامی است  شدید تر آزار و اذیت موافق الویت . در اینجا 

  بطریق اولی قیم نمیتواند مال مولی الیه را به خود هبه کند .  ه را به خود بفروشدیلی القیم نمی تواند مال مو:   مثال حقوقی

 به را مولیعلیه  لما که ینا از عما کند معامله دخو با مولیعلیه فطر از قیمومت سمت به ندانمیتو : قیم 2960ماده   

 .  هدد لنتقاا او به را دخو لما یا کند منتقل دخو

 موافق مساوی حجت نیست .مفهوم نکته :  

 مفهوم موافق الویت حجت است .نکته : 

مخالف یکدیگر  ) نفیا ( سلب و ) اثباتا (عبارت ازاین است که حکم درمفهوم ومنطوق ازحیث ایجاد  مفهوم مخالف :

 .  باشند 

 واگرنگرفت اکرام کردنش واجب نیست. روزه گرفت اکرامش کن،علی :اگر  مانند

 مفهوم عدد  -6مفهوم لقب  -5مفهوم حصر  -6م غایت مقهو -2مفهوم وصف  -9مفهوم شرط  -2ا هست شش تمفهوم مخالف 

 کدام حجت است .  مفهومدر بین علما به شدت اختالف نظر وجود دارد که از بین این شش 

 : معنی دارد  ر: کلمه شرط چها مفهوم شرط -1

 ست به معنای الزام و التزام اشرط  در لغت :  معنی اول 

 در ادبیات شرط به معنای جمله شرطیه است .  - معنی دوم

 زء تشکیل شده است یکی ادات شرط  یکی فعل شرط و سومی جواب شرط . جمله شرطیه جمله ای است که از سه ج

 ط .فعل شرط و می روم شمال جواب شر می روم. که اگر ادات شرط فردا باران نیاید  به شمال باران نیایدمثال اگر فردا 

ر باشد ممکن ولی اگ مشروط نیست ) اگر شرط نباشد ( اگر نباشدچیزی است که  شرط در اصولمعنی سوم :  

یعنی از شرط مشروط مالزمه عدمی دارد )مالزمه وجودی ندارد ( .  ممکن است مشروط نباشدو است مشروط باشد 

 نمی اید . الزم از وجود شرط وجود مشروطمی اید ولی الزم  عدم شرط عدم مشروط 

اهلیت نباشد معامله هم نیست اهلیت اهلیت یکی از شرایط صحت معامله است :  شرایط اساسی صحت معاملهمثال :  

 باشد ممکن است معامله باشد و ممکن است نباشد . 
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 . ( شرط ضمن عقد)  یعنی یعنی توافق فرعی که در ضمن عقد می شود : شرط در فقه و حقوق  چهارممعنی 

 .است  ادبیاتشرط در معنای  معنیبه  شرط شرط در اصطالح مفهوم نکته : 

؟ یعنی اگر فعل شرط نباشد جزای شرط هم نخواهد بود؟ اکثر علما می سوال : ایا جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه

 گویند جملیه شرطیه مفهوم دارد یا بقولی می گویند مفهوم شرط حجت است .

 است . و بخودی خود مفهوم ندارد. اریم که می گویند برای تحقق موضوع : یک سری جمالت شرطیه د استثتا 

ان را برای شما من بیاور  می گوید اگر ماشین خریدی  به علی : فرض کنیم علی می خواهد ماشین بخرد حسین مثال

جمله در اینجا مفهومی پیدا نمی کند و حسین  آن توسطماشین نخرید دیگر بیمه کردن  علی .  حال اگر بیمه می کنم 

 شرطیه مفهومی ندارد .

این مفهوم مخالف ندارد اگر نداد که دلیل خفه کردن لزومی کنید اگر خدا به شما فرزندی داد او را خفه  :  !!!مثال علما

 . در اینجا جمله شرطیه مفهومی ندارد .ندارد 

حان شرکت نکرده اید . دیگر صحیح کردن . شما در امت در امتحان شرکت کنی ورقه ات را تصحیح می کنم  : اگر مثال

 ورقه ات مفهومی ندارد . 

       قید داریم  نوع: وصف یا قید چیزی است که جمله ای را مقید می کند دو  مفهوم وصف وصف یعنی قید -2

 . قید توضیحی -ب قید احترازی  -الف

 حکم هست قید نباشد حکم هم وجود ندارد قید باشد است . قید قیدی است که حکم به خاطر ان :قید احترازی -الف 

 قید احترازی است . معلق: نکاح معلق باطل است .  مثال

احترازی زوجیتشون دائمی قید زوجین که زوجیتشون دائمی است از هم ارث می برند . :  قانون مدنی 499ماده :  مثال

 .زوجیت دائمی ( است زی است که در اینجا ). اگر دائمی نباشد از هم ارث نمی برند و حکم فقط به خاطر قید احترا

است و حکم به جهت قید وضع نشده است بکارگرفته شده توضیح فقط جهت قید  در این حالت :قید توضیحی -ب

 . حکم هست ،قیدیعنی با وجود و یا عدم 

ی که کاله ه به ان شخصو به او می گویم که کتاب را ببر بد را به فردی بدهم فرض کنید من می خواهم  کتابی :  مثال 

آن ای او می گوید چون  ندادهسرش هست . شخص می رود و با کتاب برمی گردد . بهش می گویم پس چرا کتاب را 

و تو فکر کرده من کاله گذاشتن را بخاطر توضیح بهت گفتم .  گویممن بهش می کاله را از سرش بر داشته بود .  شخص

   را به ان شخص بدهم . ای من بخاطر کاله می خواهم ان کتاب 

از ه عین مستاجرره الجال اماوثمن مبیع ض وقبیل قراز نیود لیهک مدنیقانون  29ماده :  مثال حقوقی

 .  قید توضیحی است جهت صالحیت محاکم از. ستل امنقو حکمدر محاکم صالحیت حیث

در اینجا قید توضیحی است .  م فقراز بی. نکشید  فقر بیماز : خداوند فرموده است که فرزندان خود را  فقهیمثال 

 فقر یکی از انهاست .  از خداوند فرموده است فرزندان خود را نکشید که بیم
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. در حالی که باید بین وصف !!!!!!!ست یمفهوم وصف حجت نویند گوصف مفهوم ندارد و یا می  ء می فرمایندعلما نکته :  

 فهوم دارد و صف توضیحی مفهوم ندارد .وصف احترازی ماحترازی و توضیحی فرق قائل شوند . 

دارد مفهومش این  و نهایت اخر چیزی . وقتی حکمی غایت . نهایت چیزی .: غایت یعنی انتهای چیزی مفهوم غایت -3

 ،مفهوم غایت علماءغایت مفهوم دارد و بقول  ،بنابر این .  دیگر ان حکم فاقد اعتبار استاست که برای بعد از ان غایت 

 .  حجت است

 . (غایت ) مفهوم . یعنی بعد از سه روز خیار ندارد ) منطوق ( روز خیار حیوان دارد  2. مشتری تا قانون مدنی :  221ماده  :  مثال

   مفهوم؟یا داخل در منطوق است  غایت ایا   سوال : 

شنبه هم ثبت نام هست یا می خواهیم ببینیم سه می باشد دانشگاه از شنبه تا سه سه شنبه  ثبت نام ترم جدیدمثال : 

در اینجا  منطوق؟سوال این هست که سه شنبه ایا ثبت نام هست یا نه بعبارت دیگر غایت داخل در مفهوم است یا  نه؟

 سه نظریه وجود دارد : 

 . است غایت در منطوق :  نظر اول  

 غایت در مفهوم است .  :  نظر دوم 

غایت می نباشد  هیج قرینه ایاگر .  بستگی دارد ه شرایط اوضاع و احوالغایت در مفهوم یا منطوق بشمول   سوم : نطر 

 . و باید برویم سراغ اصول عملیه از درجه اعتبار صادق است . وشود مجمل 

 و باید برویم سراغ اصول عملیه . از درجه اعتبار ساقط است  انگار که وجود ندارد و  هر چیز که مجمل شد :  نکته

که برای عنی منحصر کردن حکم به چیزی . وقتی حکم منحصری به چیزی شد مفهومش این است ی:   مفهوم حصر -9

 .  حجت است .حصر یک سری نشانه ها داردمفهوم  حصر معروف   حصر مفهوم دارد و یا به قول .غیر ان چیز نیست 

 .مثل فقط ، تنها ، صرفا نشانه حصر است 

مفهوم مخالفش این است  که وقف ط وقف مال مصرف نشدنی جایز است . فق قانون مدنی 58ماده  :   حقوقی مثال 

 مال مصرف شدنی مجاز نمی باشد 

.  معامالت وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست :  قانون مدنی 231ماده :  مثال حقوقی

 باشد .دیگران موثر نمی معامالت وعقود درباره مفهوم مخالفش این است که 

محمداسم «محمدرسول اهلل»منظورازلقب اسم خاص یاوصفی است که به جای آن اسم می آید.مانند::  مفهوم لقب -5

 )خاص(است که دراینجاآنرالقب گویندومفهوم نداردوبه این معنی نیست که کس دیگری رسول خدا نمی باشد.

ال) مسلمه (وصف است که به جای اسم نشسته دراین مث نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست. :2052مادهمثال :  

 ،دراینجاخودوصف موردنظرنیست ومفهوم نداردبلکه این وصف ماننداسم خاص لقب است.

 مفهومش این نیست که برای اسم دیگر نباشد . بکار رودحکمی برای یک اسم نکته : لقب مفهوم ندارد . یعنی اگر
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 دیگر نیستچیز  الزمه بودن چیزی نبودن نی یع  . کند نمی عدا ما نفی شی اثبات :   قاعده

  حسن عالم است معنایش این نیست که حسین جاهل است .وقتی می گوییم   مثال :

 واقف باید مالک مال باشد این ماده به این مفهوم نیست که غیر واقف نباید مالک مال باشد . :  قانون مدنی  51ماده :  مثال حقوقی 

که ان حکم برای عدد این نیست معنی م ندارد یعنی اگر حکمی برای یک عددی بیاید : عدد مفهو مفهوم عدد -6

  دیگری نباشد . 

تواند یک نفر را برای نظارت بر اعمال وصی)سرپرست( معین  وصیت کننده می. قانون مدنی   151مثال ماده :  مثال

  معین نمایدنفر را  9 ست( برای نظارت بر اعمال وصی)سرپر. مفهومش این نیست که نمی تواند نماید

 قرینه باشد مفهوم دارد قرینه  عدد اگر همراه با 

 شود.  خیار حیوان با پایان یافتن مدّت آن که سه روز است، ساقط می :  مثال اول

کند بر این که در  رساندن بینی به زمین در حال سجده واجب نیست. دلیل آن روایاتی است که داللت می:  مثال دوم

 باید هفت استخوان یا عضو به زمین برسد. سجده 

دو رکعت نماز  خطبه و  »شود؛ دلیل آن این حدیث شریف است:  نماز جمعه با کمتر از پنج نفر منعقد نمی:  مثال سوم 

نجا مفهوم عدد ) بنا بر قول به مفهوم داشتن عدد( در ای« شود.  یعنی امام و چهار نفر دیگر منعقد نمی با کمتر از پنج نفر،

 شود. آن است که نماز جمعه با وجود پنج نفر منعقد می

خصوص  در ایناینجا عدد مفهوم دارد و دلیلش بخاطر روایتی است که  : حق شفعه بین دو نفر است. چهارم مثال 

 وجود دارد

ا به شریک سهم خود ر ۲نفر مشترک باشد و یکی از  ۲هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین توضیح حل شفعه : 

 شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و مالک سهم فروخته شده شود

 مفهوم شرط ، غایت و حصر حجت است  نکته : 

 مفهوم وصف ، لقب و عدد حجت نیست نکته : 

 خیلی مهم   :     فصل پنجم باب اول: عام و خاص

راکه  وحقوق عام کلمه ای است که همه افرادی اصول ی شمول وفراگرفتن ودراصطالح علمدرلغت به معنا:   عامتعریف  

 . .فقها،تمام حقوق دانان و .  وضع شده باشد مانند:کلمه تمام فرا می گیردوبرای آنها بدان نامیده می شوند

 تمام ........و، کلیه  معموال عام را به کمک برخی الفاظ می شناسیم مثل هر 

 قانون مدنی     ،  665،  265  ،  20  ،  90،  5مانند مواد مثال : 

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون  - 5ماده 

  .استثناءکرده باشد
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حیت محاکم درحکم منقول کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال االجاره عین مستاجره از حیث صال - 90ماده 

  .است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد

  .هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد - 20ماده 

هدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بد - 266ماده 

معلوم شدبایدبه آنها بدهدواالبطریقی که  اطالع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنها است بایدبه آنها

  .فوقامقرراست رفتارنماید

  .هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود - 665ماده 

 :می باشد  قانون مدنی   229 که بهترین مثال برای این مدعا  ماده ناسیم . بعضی موقع عام را به کمک عقل می ش

درملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که )  یعنی هیچکس(  کسی نمی تواند - 229ماده 

  .خودباشد از رفع ضرر بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یا

 مانند:حقوق دانان نسبت به دانشمندان. به عام محدودترباشد. کلمه ایست که دایره شمولش نسبت: خاصتعریف  

 .بدلى عام مجموعى و عام -ب عام افرادی یا عام شهودی یا استغراقی -الف  اقسام عام : 

اطالعت ) امتثال ( در نتیجه به تعداد افراد  باشیم داشته گفته می شود به تعداد افراد حکم  عامی: به عام افرادی -الف 

 . خواهیم داشت مانی ) عصیان ( نافرو 

 .همه علما را احترام کنید  : : اکرم علما مثال 

به تعداد افراد حکم دارد به یعنی تا وجوب داد . 2000وقتی گفته شود اکرم علما  تا عالم داشته باشیم 2000مثال اگر 

 نافرمانی تعداد صفر بهت داشته باشیم تا اطالع 2000اگر   تا نافرمانی وجود دارد . 2000تا اطالعت و یا  2000تعداد

 تا عصیان امکان دارد .  2000تا اطالعت و  2000یعنی . وجود دارد 

 افرادی هستند. اکثر عام ها نکته : 

 هرگاه تعلق حکمی به موضوع عامی به طریقی باشدکه حکم برای همه افرادعام با هم ومجموعا:  عام مجموعی -ب

داریم و  ) امتثال ( . در نتیجه یک اطاعتکم یک حکم برای تمام انها وجود داشته باشد ح ین بجای چندبطوریکه  باشد

 به تعداد افراد عصیان امکان دارد . 

کل اعضای تیم است یعنی یک اطاعت مربی منظور  ، می خواند فرا  تیم فوتبال را  ،مثال : وقتی مربی یک تیم ورزشی 

. ولی به تعداد اعضای  دستور مربی را اطاعت کنند  تیم کل اعضای است که برای کل تیم وجود دارد و ان هم موقعی 

 . امتثال امکان ندارد یعنی اگر هر یک از اعضا ی تیم دستو مربی را اطاعت نکند  تیم  عصیان و نافرمانی امکان دارد 

 .ی بمانندتعهدانجام نگرفته استمتعهدشوندتمام اسیران رامبادله نمایندحال اگرتعداد درقراردادصلح طرفین باید : مثال
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. در نتیجه به تعداد افراد ) ال علی التعیین ( :  ان است که یک حکم داریم برای یکی از افراد موضوع  عام بدلی -3

هرگاه حکمی به موضوع عامی تعلق گیرد به نحوی  به عبارت دگر ولی فقط یک عصیان امکان دارد .امکان دارد امتثال 

 غیرمعین ازهمه افرادعام باشدنه همه ونه مجموع آنها.منظوریک فرد که

به تعداد افراد کالس امتثال وجود بیاید .  در این حالت  می گوید یکی پای تخته  خطاب به دانشجویان: مثال معلم مثال 

 و ان زمانی است که هیچکس پای تخته نرود .  می تواند وجود داشته باشد  عصیان مورد دارد ولی فقط یک 

ه است ولی هر کدام از فرزندان مخارج را بدهد امتثال انجام شد در اینجا مخارج پدرفقیر برعهده فرزندان است. :ثالم

 از دادن مخارج امتناع کنند اینجا عصیان انجام شده است . فرزندان  مهاگر ه

ل وجود حالت امتثا 20ینجا . در ا هید کتاب در مکانی وجود دارد و کسی می گوید یکی از کتاب ها را بد 20:  مثال

عصیان وجود برای  حالت  .در اینجا یکامتثال انجام شده است  را بدهدتاب ک 20دارد یعنی اگر شخص  هر کدام از 

 هیچ کدام از کتاب ها ندهد . شخص دارد و ان موقعی است که

  .هریک ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود - قانون مدنی 665ماده :  مثال

  .دلیلی است که پاره ای ازافرادعام راازحکم آن خارج می کند: مخصص

 مخصص همیشه یک دلیل خاص است . نکته :  

 هر مخصصی خاص است ولی هر خاصی مخصص نیست .نکته : 

 مگردانشجویان تحت پوشش کمیته امداد.بپردازند مثال:تمام دانشجویان بایدشهریه :  مثال

    :  همه علما را احترام کن بجز عالمان فاسققالی فسا اکرم العما :  مثال

است ولی مخصص . فساق العلما نسبت به علما ء خاص التکرم فساق العلماء : : برای خاصی که مخصص نیست  مثال

 فقط تنها مخصص نیست . اگر خاص  عام بیایدبدون اگرخاص ان خاصی مخصص است که بعد از عام بیاد. نیست . چون  

رابطه عموم و خصوص مطلق از نسب اربع «مخصص» و«خاص» بین خاص و هم مخصص است . یاید همبعد از عام ب

که  نیست الزم خاص یعنی است عموم و خصوص من وجه(برقرار-مطلق  عموم و خصوص-تساوی-منطق)تباین

خاصی  کمو ضمنا متضمن ح است اگر چه منفصل هم باشد محتاج بعلم و ناظر به آن مخصص ولی باشد مخصص همیشه

 .است مخصص اعم از خاص  بلکه نیست مخصص خاصی هر ولی است خاص مخصصی فرد هر پس  هم هست

  یبمخصص لفظی و ل -ب منفصلو مخصص متصل  –الف مخصص دو تقسیم دارد انواع مخصص : 

 :  مخصص متصل و منفصل –الف 

 و به تنهایی معنی ندارد .ت . عام اس جمله مخصصی است که چسبیده به عام است و جزئی از:  مخصص متصل

به تنهایی معنی ندارد و جزئی از جمله است به تنهایی معنا ندارد  اال الفساق.  اال الفساق العلما اکرم :  مثال

 جزئی از جمله عام است .  اال الفساق  العلما اکرمدر نتیجه : 

 داردق همه گونه تصرف وانتفاع هرمالکی نسبت به مایملک خودح - قانون مدنی 20ماده  :  حقوقی مثال 

 مخصص متصل است .  مگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشددر اینجا  . مگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد
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 ودرکالم مستقل دیگر آمده باشد. جدا از عام بودهمخصصی است که :  مخصص منفصل

به تنهایی دارای معنا می  العلماء الفساق من تکرم الاینجا . در  ءالعلما الفساق من تکرم ال العلماء اکرم : ثال فقهی م 

  باشد

 در قانون مدنی موارد زیادی را در خصوص مخصص منفصل می توان مشاهده کرد : 

ی  قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه:  656ماده :  مثال حقوقی

 ) مخصص عام ( .از معامالت نامشروع تولید شده باشد جاری استتعهداتی که 

ی قبل در  در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده  : 655ماده 

 ) مخصص منفصل (  .شود ها رعایت نمی مورد آن

 ) مخصص عام ( .شود می هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث : 995ماده 

له قرار داده شود در این صورت منتقل  یار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروطخ:  666ماده 

 منفصل ( ) محصص  .به وارث نخواهد شد

 ل () محصص منفص .هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد:   661ماده 

 مخصص منفصل می باشد . ) مخصص منفصل از یک قانون ) مدنی ( (    661و  666مواد 

 برای دو تا قانون ) مدنی و تجارت (  مثال دیگر :

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری : 526ماده 

داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول  ود همان است که برای امانتش ها سپرده می اشیایی که به آن

شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان  ها داده می تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن

 ) مخصص عام ( .خواهد بود

 ثابت ینکهامگر دبو هداخو آن قیمت لمسئو نقلو  حمل یمتصد دشو مگ یا تلف رهلتجاا لگرماا: قانون تجارت 216ماده 

 یـناش اـیو هـلیا لـمرس اـی هدـکنن لساارصیرـتق هـب مستند یا رهلتجاا لما دخو جنس به طمربو نشد گم یا نماید تلف

 ازآن ستـناتو یـنمنیز ظبیاوـم یمتصد  هیچ که دهبو ثیادحو به طیامربوو ندا داده نهاازآ یکی که دهبو تعلیماتیاز

 .نماید  معین رهلتجاا لما کامل قیمتازتردیاز کمتریا مبلغی رتخسا انمیز ایبر نداتو می طرفین اردادقر.نماید یجلوگیر

 (قانون مدنی  526ماده ) مخصص منفصل 

 مخصص لفظی و لبی :  -ب 

 و دلیل لفظی الفاظ  بدلیل ترکیب سنت و انقر می باشند که در بین انهاقرآن ، سنت ، اجماع و عقل  منابع فقه  مقدمه :

 . می باشند و عقل دلیل لبی ) عقلی (  اجماع 

فران توسط منابع  عام در ایات  «یک سوره مائده ایه ...یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود»  هستندعام  قرآن آیاتاز  سری  یک

 :زیر تخصیص خورده و یا قابلیت تخصیص خوردن را دارد 
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 .است این مخصص ، مخصص لفطی  توسط خود قرآن  -الف 

 سنت هم می نواند قرآن را تخصیص بزند این هم مخصص لفظی است -ب

 عقل و اجماع هم می تواند قرآن را تخصیص بزند که به انها مخصص لبی ) عقلی ( گویند . -ج

ما من عام ٍ إال و قد » ای اصول،علم ه قولب تخصیص را دارد . و یا قابلیت می تخصیص خورده است  هر عانکته :  

  هیچ قاعده عامی نیست مگر آنکه تخصیصی بر آن وارد می شود« خصّ

 .مانند قران و سنت  که از جنس لفظ است .است مخصص لفظی یعنی مخصصی نکته : 

 مثل اجماع  فهمیم .نیست و به کمک عقل می مخصصی است که از جنس لفظ :  ( مخصص لبی ) عقلی 

مثال شخصی وصیت می کند که بعد از مرگش است .  ) عقلی(  می گویند اوضاع و احوال هم مخصص لبی ماءعلنکته : 

مثال ایا منظور او کل فقرا   ؟ل سوال این است که منظور او از فقرا چه بوده استحا اموالش را بین فقرا تقسیم کنند .

فقرا فامیل ، روستا  ،  ان عقال حکم نمود که منظور او از فقرامی تواوضاع و احوال  با توجه به در اینجا  ؟جهان بوده است 

 .  بوده است کشورش در نهایت  و یا شهر و یا 

 .  یا متصل است یا منفصل ولی مخصص لبی همیشه منفصل استمخصص لفظی نکته :  

ی دانیم که یعنی نم  .به عبارت دیگر معنای ان روشن نیست است مخصص مجمل ها  : بعضی موقع اجمال مخصص

یا مجمل نباشد در غیر این  روشن باشد معنایش مخصص باید. پس برده است مخصص چه اشخاصی را از حکم بیرون 

 عام را هم مجمل می کند .صورت 

 مصداقیاجمال  -ب مفهومی اجمال  -الف:  استقسم اجمال مخصص بر دو 

 یعنی نمی دانیم معنی مخصص یعنی چه .  معلوم نیست . ویعنی معنای مخصص واضح  : مفهومی اجمال  -الف 

 دانشجوی فهمد یعنی متوجه نمی شودنمی  مفهوم کالم متکلم را در اینجا مخاطبدانشجوی تهرانی  :   اول مثال

به این اجمال مفهومی می  ؟ساکن تهران  متولد شهرستان ولی دانشجوی متولد تهران یا دانشجویچه ؟ یعنی تهرانی 

 گویند .

انهایی که  و یا  می دهند که گناه کبیره انجام  فاسق یعنی انهایی در اینجا مخاطب نمی فهمد فاسق :لفظ   : دوممثال 

 مفهومی می گویند .به این اجمال  ؟گناه کبیره و یا صغیره انجام می دهند

رایند های خاص ف سری یکانجام  پس از  را انگورعصاره نمیداند   مثال سوم : شخصی مفهوم شراب را نمی داند یعنی

 اگر چنین فرایندی روی میوه های دیگر مثال روی گالبی هم انجام شود ان را شراب می گویند ؟ نه  یند یاوشراب می گ

 . ولی نمی دانیم مصداق ان چیستفهوم را می دانیم مدر اجمال  مصداقی ، :  اجمال مصداقی

 منمی دانی ماولی برای انجام کاری مراجعه نموده است یک دانشجو حاال .دانشجوی ترم اول روشن است  معنای : مثال

 که این دانشجو ترم اولی است یا خیر .

 که داخل این لیوان است شراب است یا خیر؟  شرابیمثال : من می دانم مفهوم شراب چیست ولی نمی دانم 
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 برگردیم به اجمال مفهومی : مجدد ا  

متباینین را دوران که این وضع هستیم  مرددمختلف  موضوعدو یک موقع بین  اجمال مفهومی خودش دو قسم است

 ، یعنی دوران بین دو موضوع غیر متشابه گویند 

می گوید بین دو  مفهوم دانشجوی تهرانی را نمی دانی ؟اجمال مفهومی است . می پرسیم چرا دانشجوی تهرانی :  مثال

دانشجوی تهرانی شامل فقط دانشجوی متولد تهران است  ن دو چیز چیست ؟ می گویدمردد مانده ام . می پرسند اچیز 

  یا نه دانشجویان متولد شهرستان ولی ساکن در تهران را هم شامل می شود ؟

شراب است و بین این دو مایع متباین  از آنها  کدام یکداخل   نمی دانیمولی  وجود دارد: دو تا لیوان مایع  مثال دیگر

 .  دچار تردید شده ایم 

است  کمترمنظور متکلم آن که تعداش نمی دانیم در این حالت  :  اکثرنوع اجمال مفهومی دوران بین اقل و  دومین

  ؟ می باشد یا ان که تعداش بیشتر است

 در نظر بگیریم را می نفر  900 حال.یپس اجمال می شود اجمال مفهومنمی دانیم فاسق را  فرض کنیم ما معنای:  مثال

حال شده اند .  همرتکب گناه کبیرگناه  از انها نفر 90همچنین می دانیم که   و  یره انجام می دهندغیره و کبصکه گناه 

در  ؟شده اندمرتکب  کبیره و صغیرهکه گناه  ینفر  900تمامی ان و یا فاسق هستند  نفر   90ایا ان  که مانده ایمما 

نفری  90 چون قدر متقین می دانیم که کب می شود مرتنفری است که گناه صغیره  210ان  روی تردید مااینجا واقع 

  .  می باشندفاسق   مرتکب شده اند کبیرهکه گناه 

 بین یک تا سه ترم کمتراز  یک دانشگاه یان نفر دانشجو 200 معدل  فرض کنیم: اصطالح دانشجوی مشروطی :  مثال

 متر ازدر سه ترم متوالی و یا غیر متوالی ک ها نفر از ان 20 معدل نشان می دهد که . اطالعات بدست امده شده است 29

 مسئولین مرتبط دانشگاه می خواهند بدانند که تعداد دانشجویان مشروطی دانشکده چند نفر هستند   .شده است 29

درخواستی را می پرسد چرا گزارش  گاهولی امور اموزش جواب واضحی را در این خصوص گزارش نمی دهند . رئیس دانش

شده است باید  29نفری که سه ترم معدل انها پایین تر از  20دانیم که ایا ان انها می گویند ما نمی  نمایید؟ ارسال نمی

 .شده است  29نفری که بین یک تا سه ترم معدل انها زیر  200تمام ان به عنوان دانشجوی مشروط معرفی شوند و یا 

شده  29معدل انها کمتر از شجویی است که کمتر از سه ترم نفر دان 20در واقع تردید امور اموزش این دانشگاه روی 

 شده است معلوم است . ) دوران بین اقل و اکثر ( 29کمتر از نفری که سه ترم معدل انها  20است چون وضعیت ان 

 اجمال مخصص: مختلفه الت حا

 حاالت شش گانه اجمال مخصص : 

و ان سرایت نمی کند به عام  را مجمل می کند و یک حالت  حالت به عام سرایط می کند و عاماجمال مخصص در پنج 

 را مجمل نمی کند . 
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موجود می باشد  سه قسم قیددر این حالت :  دوران بین متباینین ، متصل مخصص ، مفهومی  حالت اول : اجمال

بین دوران  -ج مخصص متصل است یعنی منفصل نیست  -ب نمی باشد مصداقی اجمال مفهومی است یعنی -الف 

اجمال مخصص به عام سرایت می کند  سه قیدبا جمع شدن این  در ایننمی باشد . متباینین است یعنی بین اقل و اکثر 

  و عام را مجمل می کند . 

است بجز دانشجویان  «مخصص »در این جمله . بجز دانشجویان تهرانی )عام (  به همه دانشجویان وام می دهند:  مثال 

برقرار متباینین دوران بین  بوده و متصل  از نوع مخصص همچنینمفهومی است . اجمالش نوع   ومجمل می باشد   که

و عام را  کرده استسرایت ( به همه دانشجویان وام می دهند)به عام  (بجز دانشجویان تهرانی )اجمال این مسئلهدر  .است

 یم . که چه دانشجویی وام بده یعنی نمی توانیم تشخیص دهیم ،مجمل می کند 

در این هم اجمال مخصص به عام سرایت حالت دوم : اجمال مفهومی ، مخصص منفصل ، دوران بین متباینین : 

 و عام را مجمل می کند . می کند 

بجز دانشجویان  «مخصص» جمله به همه دانشجویان وام می دهند. به دانشجویان تهرانی وام نمی دهند. در این   :مثال

. برقرار است دوران بین متباینینو   منفصل ، مخصص و نوعمفهومی  نوع اجمال . در این جملهشدمی با مجملو   تهرانی

نمی توانیم تشخیص  ، در این موقعیت. بنابر این  می سازدمجمل و ان را  می کندبه عام سرایت اجمال مخصص  جادر این

 . به چه دانشجویی وام بدهیم دهیم

در این حالت اجمال  مخصص به عام ]: تصل ، دوران بین اقل و اکثر اجمال مفهومی ، مخصص محالت سوم : 

 مجمل می کند . سرایت و عام را 

به همه دانشجویان وام می دهند بجز دانشجویان مشروطی. در این جمله بجز دانشجویان مشروطی مخصص  :  مثال

وجود  اقل و اکثردوران بین  در اینجا ت.اس به عام سرایت نموده  که از نوع مفهومی می باشد مجمل ومی باشد منفصل 

انها زیر سه  ینفر 20 آن ویا به ندهیموام  اندسه ترم مشروط شده  که نفر دانشجویی  20ان یعنی نمی دانیم به  دارد 

 نفر انها زیر سه ترم مشروط شده اند ( 20نفر انها سه ترم و  20که  داریمدانشجوی مشروطی  200) ترم مشروط شده اند 

 ) مهم ( .، دوران بین اقل و اکثر منفصللت چهارم : اجمال مفهومی ، مخصص حا

با توجه به اینکه برای رفع  ابهام  . استثنائا در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت نمی کند و عام را مجمل نمی کند

 اتخاذ شده است :  ذیل بذای حل مشکل در این حالت تد ابیر باید قسمت مجمل کننده بنحوی دامنه شمولش به عام سرایط نکند 

 و از عام جدا می شود  باقی مانده در مخصص اقل  -الف 

 .  عام قرار می گیرد  اکثر در شمول  -ب

  ساز ، مشکل حل می شود . یعنی دیگر مجمل به عام سرایت نمی کند . قسمت مجمل  فرنطینه کردنبا  -ج

دانشجوی مشروطی داریم که  200دانشجویان مشروطی وام نمی دهند. )  به همه دانشجویان وام می دهند. به :  مثال

که  ی دسته اقل یعنی دانشجویانیدانشجویاندر اینجا  نفر انها زیر سه ترم مشروط شده اند ( 20نفر انها سه ترم و  20
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یعنی  (نفر  20ر )دسته اکث دانشجویان و   () حالت الف جدا می شوند  دانشجو ها سه ترم مشروط شده اند از بقیه

مجمل ساز و بدین سان با بیرون رفتن گروه )حالت ب  (  باقی می مانند مشروط شده انددانشجویانی که کمتر از سه ترم 

وام تعلق حل می شود یعنی معلوم می شود به چه گروهی از دانشجویان اجمال مرتفع  و مشکل از مسئله یعنی گروه اقل 

 علق نمی گیرد . می گیرد و به چه گروهی وام ت

در این حالت هم اجمال مخصص به عام سرایت می کند و عام را :   متصلحالت پنجم : اجمال مصداقی ، مخصص 

 در این حالت دوران وجود ندارد .  مجمل می کند .

ما  دانشجو درخواست وام نموده است ولییک حال  به همه دانشجویان وام می دهند بجز دانشجویان ترم اول . : مثال

 دانیم به او وام بدهیم یا نه زیرا نمی دانیم او ترم اول است یا نه؟ نمی 

: در این حالت اجمال مخصص به عام سرایت می کند و عام را  اجمال مصداقی ، مخصص منفصلحالت ششم : 

 مجمل می کند .

یک دانشجو درخواست وام نموده  حال به همه دانشجویان وام می دهند. به دانشجویان ترم اول وام نمی دهند . :  مثال

 است ولی ما نمی دانیم به او وام بدهیم یا نه زیرا نمی دانیم او ترم اول است یا نه؟ 

اجمال مخصص به عام سرایت می کند و عام را مجمل می کند حاال سه و پنج و شش ،: در حالت های یک ،دو  نتیجه

  . سراغ اصول عملیهمی رویم  اعتبار ساقط استکه عام مجمل شد از درجه 

 به عام در شبهه مصداقیه : ) استناد( تمسک

 شبهه مصداقیه مخصص  -بشبهه مصداقیه عام  -الف :  تمسک به عام در شبهه مصداقیه بر نوع قسم است

یک  .مصادیقی داردکه یک سری داریم  یدلیل عام فرض کنیم:  تمسک به عام درشبهه مصداقیه عام -الف  

این هم مصداق عام هست یا نه؟ نمی توانیم در مورد این مصداق به عام  که نمی دانیم است ولی وارد شدهمصداق 

 تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست .زیرا تمسک جوییم . 

 رام بگذاریم . عالم است یا نه . باید اول بدانیم که عالم است و بعد به آن احت نمی دانیم حاال یک نفر اومده ء اکرم العلما:  مثال

یک نفر در خواست ورود به دانشگاه را دارد  : ورود به دانشگاه فقط برای کسانی که دانشجو هستند مجاز می باشد .  مثال

 می باشد  . کند که دانشجو باید بدوا  ثابت شخص  بدهند ،اجازه ورود  برای اینکه به ان فرد

 ارث کن.  ادعای سپس ثابت کن  خود را : اول برادری  مثال 

 ودلیل عام داریم  فرض کنیم یک(  )   دقیقا مانند حالت پنج و شش:  شبهه مصداقیه مخصصتمسک به عام در 

و ما نمی دانیم که این مصداق مخصص است یا نه در اینجا ما نمی توانیم به وارد شده است یک مصداق  .یک مخصص

در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام  پس. یا نه مخصص هست  این مصداقنمی دانیم زیرا  عام استناد کنیم

 هم مجاز نیست . 
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حاال یک نفر در اینجا مخصص دانشجویان ترم اول است .  به همه دانشجوها وام میدهند بجز دانشجویان ترم اول.:  مثال

اینجا باید مطمئن  در ؟ ) نمی دانیم ترم اول هست یا نه ( این مصداق مخصص است یا نهما نمی دانیم  وارد شده است و

  باید مصداق مخصص نباشد تا به او وام بدهیم . تا وام بدهیم .شویم که او دانشجوی ترم اول نیست 

 استناد کنیم. عامتمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست یعنی باید ان مصداق عام باشد تا به :  خالصه

ولی تردید می خواهیم به آن عمل کنیم و  ام داریم دلیل ع فرض کنیم یک:  مخصصاز  عمل به عام پیش از فحص

یا ابندا از نبود مخصص اطمینان  باید به عام عمل کنیم  ؟این عام مخصص دارد یا نه ؟ اینجا تکلیف چیست که داریم

یا  ومتصل است یا  احتمال می دهیم که  مخصصی در این مسئله دو حالت را می توان تصور نمود .؟ حاصل کنیم 

 ؟ منفضل

 .اگر مخصصی که احتمال می دهیم متصل باشد به عام عمل می کنیم :   حالت اول

. اگر پیدا نشد مطابق کنیم تفحصمتعارف  به میزانباشد باید  منفصلاگر مخصصی که احتمال می دهیم  :  حالت دوم

 .  عام عمل می کنیم

 مطمئن نین چهم یک مخصص و فقطاریم چند عام دفرض کنیم  :  حداقل دو تا ( )  مخصص بعد از چند عامیک  

این مخصص عام های قبلی را هم تخصیص  آیا سوال این است کهحال این مخصص به عام اخری تعلق دارد .  هستیم که

 :دو حالت دارد  :جواب می زند یا خیر؟

اخری تعلق می فقط به است . در این حالت مخصص  اسماین است که موضوع در تمام عام ها  حالت اول:  اول حالت 

 خواه اسمها یکی و خواه متفاوت باشد .  گیرد

 مخصص به همه تعلق می گیرد . باشد  ضمیراگر موضوع در جمالت دوم به بعد :  حالت دوم

 مثال برای حالت اول : 

دهند : به همه دانشجویان وام می دهند. به همه دانشجویان غذا می دهند . به همه دانشجویان بن کتاب می  اولمثال 

مخصص به اخری تعلق می گیرد . یعنی به دانشجویان مشروطی بن کتاب نمی بجز دانشجویان مشروطی . در این حالت 

  دهند .

بجز انهایی  ماشین می دهند . به همه قضات خانه می دهند: به همه دانشجویان وام می دهند . به همه وکال  دوممثال 

 .مخصص شامل اخری می شود م ه که باالی پنجاه سال دارند . در اینجا

 :  مثال برای حالت دوم

می دهند بجز دانشجویان بن کتاب  به ایشانعذا می دهند . به انها : به همه دانشجویان وام می دهند . مثال سوم

 در اینجا  مخصص همه را شامل می شود .  مشروطی .
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ن است که خاص، سبب بیرون رفتن بیشتر افراد عام تخصیص اکثر، آ. خراج بیشتر افراد عام از حکم آن ا : تخصیص اکثر

مشهور اصولیون، تخصیص اکثر را مصداقی از .". اال تکرم العلماء اال زید "و  "اکرم العلماء  "از حکم آن گردد، مانند: 

 .  .شمارند تخصیص مستهجن دانسته و آن را ناپسند و قبیح می

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد  -ایین دادرسی مدنی قانون 5 اده م:  تخصیص اکثر حقوقی بهترین مثال

  . مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند

 اصل عدم تخصیص اکثر است . شک کنیم   در تخصیص اکثراگر نکته :  

گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که  مایملک خود حق همههر مالکی نسبت به :  قانون مدنی 39مثال : ماده 

  .قانون استثنا کرده باشد

خاص یعنی وییم عام یعنی منطوق عام وقتی می گوییم گوقتی می :  تخصیص عام به وسیله ) وسیله ( مفهوم

 .منطوق خاص

 عام را تخصیص می زند .  منطوق خاص منطوقمی توانیم بگوییم  پسند ؟ بله . ز ایا خاص خاص عام را تخصیص میسوال : 

 زده است در اینجا منطوق خاص که  اال الفساق است . اکرم العلماء را که منطوق عام است تخصیص  .کرم العلماء اال الفساقا:  مثال

 د . سوال : ایا مفهوم خاص می تواند می تواند منطوق عام را تخصیص بزند ؟ جواب بله . اگر مفهوم خاص حجت باش

 : توضیح

 مخالف . مفهوم  -بموافق مفهوم  -الف   : قسم است بر دومفهوم 

پس نمی تواند عام  که حجت نمی باشد مساویالف : مفهوم موافق  دو قسمت است بر مفهوم موافق . مفهوم موافق  الف 

   ومی تواند عام را تخصیص بزند .که  حجت می باشد الویت  مفهوم موافق -برا تخصیص بزند 

د عام را تخصیص نمی توانو   هستنداست : شرط ، غایت و حصر  حجت  قسم 6 مفهوم مخالف بر:  مفهوم مخالف -ب 

 عام را تخصیص بزند . و نمی تواند  ندوصف ، لقب و عدد حجت نیست د .نبزن

حال سوال این .  مخصص() ) عام ( مگر اینکه ان فاسق خدمتکار یک دانشمند باشد . ،هیچ فاسقی را احترام نکن :  مثال

دو تا استثننا دارد هیچ فاسقی را احترام نکن .  بنماییماگر فاسق خود دانشمند بود بطریق اولی باید او را هم احترام است 

 ق و دیگری مفهوم موفق الویت . ویکی منطمنتها  ، خود دانشمندیکی خدمتکار و دیگری 

 : بین نسخ و تخصیصدوران 

 نسخ جزئی :   -بنسخ کلی -الف  بر دو قسم است  ونی از بین بردن . نسخ یع  تعریف نسخ

 دلیل اول را از بین ببرد .تمام  : یعنی دلیل دوم  نسخ کلی -الف
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 ولی سال بعد می گویند به هیچ دانشجویی وام نمی دهیم ) نسخ کلی (امسال می گویند به همه دانشجویان وام می دهیم   : مثال

 یل دوم بخشی از دلیل اول را از بین ببرد . یعنی دل: نسخ جزئی -ب

 ) نسخ جزئی ( می گویند به دانشجویان مشروطی وام ندهید . بعد  ماه 6: امروز می گویند به همه دانشجویان وام بدهید  مثال

 در نسخ جزئی دلیل اول عام است و دلیل دوم خاص است  و دلیل دوم بخشی از دلیل اول را از بین می برد. 

 جزئی شبیه تخصیص است . نسخ 

به این : اگر یک عامی داشته باشیم و مدتی به آن عمل بشود و بعدا یک خاص بیاید  تفاوت تخصیص و نسخ جزئی

  .همیشه نسبت به آینده است  جزئی  . نسخگویند  جزئی نسخ

 نکته : نسخ ناقل است یعنی اثر ش مربوط به آینده است . 

قانون  و و بعدا یک قانون خاص می اید عام داریم و هنوز به ان عمل نشده است  تخصیص در جایی است که یک دلیل

اجرا می شود ولی یک ماه بعد یک قانون جدید ماه دیگر  9مثال یک قانون داریم و قرار است از  .عام را تخصیص می زند 

 این قانون بر می گردد به دو ماه قبل . بیاد

و اگر  است بیاید می شود تخصیص خاص و یک قانونبه ان عمل نشده باشد  و شیم عام داشته با قانوناگر یک نکته :  

 می شود نسخ جزئی . و بعد خاص بیاید عمل شده باشد

عام با یعنی باید مبنا را تخصیص بگیریم . چون تخصیص یک نوع جمع است  شک کنیم نکته : اگر بین نسخ و تخصیص

 .عام و خاص را از بین می بریم قاعده های  یکی از  ما در نسخ  . اشود تخصیص و با هم جمع می کنیم می خاص تعارض دارد 

 بین دو چیز تا زمانی که امکان داشته باشد جمع :  مهما امکن اولی من الطرح } بین الدلیلین{جمعال: قاعده  

 یکی.از صرفنظر کردن از )طرد(  ( اولی) بهتر است ( امکن)

 توضیحات بیشتر  

تخصیص باید همزمان یا پیش از فرارسیدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عکس باید پس از  : خصیصفرق نسخ با ت

 .فرا رسیدن زمان بکار بستن عام باشد

 قضیه : این قضیه سه حالت دارد . حاالت مختلفه 

 یا تخصیص .است  نمی دانیم نسخ  ولییک عام داریم و یک خاص فرض کنیم   

  را می توان متصور کرد :ت سه حالدر این موقعیت 

 . امکان دارد صورت در این حالتسه  حالت اول : تاریخ عام و خاص هر دو معلوم است .

 .. در این صورت تخصیص است  هم زمانندعام و خاص  -الف  
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ن همچنیدر اینجا عام و خاص همزمان هستند و  : به همه دانشجویان وام می دهند بجز دانشجویان مشروطی .  مثال

 هنوز به عام عمل نشده است در نیجه تخصیص است . 

نسخ که می شود مل شده بعدا خاص امده می شود یا به عام ع این حالت هم دو حالت دارد. عام اول و خاص دوم  - ب

   تخصیص . که می شود  و یا به عام عمل نشده و بعد خاص امده می شود 

جهت نحوه پرداخت وام به دانشجویان وضع می در دانشگاه انون عامی و قدهم یک ماه خاص است  زمثال امرو مثال : 

 . ابالغ می گرددبخشنامه جدیدی است که به همه دانشجوها  وام بدهند  شانزدهم همان ماه  قانون اینمضمون .گردد 

 گرفته شود : در اینجا دو حالت باید در نظر.  که وام به دانشجویان مشروطی تعلق نمیگیردمفاد بخشنامه این است 

بخشنامه جدید شده  ، با صدور اگر به قانون اولی عمل شده باشد یعنی به همه دانشجوها وام داده باشند حالت اول : 

جایگزین قانون عام اولی خواهد  بخشنامه مذکور که به منزله قانون جدید است  و خواهد شد  باشد قانون عام اولی نسخ 

 ط به دانشجویانی که مشروط نشده باشند وام تعلق خواهد گرفت . فق. یعنی بعد از ان به گردید .

نگرفته عمل نشده باشد یعنی هیچ دانشجویی تا  صدور بخشنامه جدید وام  اولی ابتدا به قانون عاماز  اگر حالت دوم : 

فقط وام به باشد در این صورت بخشنامه که به منزله قانون جدید می باشد قانون اول را تخصیص می زند . یعنی 

  دانشجویانی که مشروط نشده باشند تعلق می گیرد . 

 ) مهم (وجود دارد  یهدر این حالت دو نظر . خاص اول و عام دوم :  ج 

 عام ناسخ خاص است اول :  یهنظر

 ) این نظر مهم است (خاص مخصص عام است دوم :  یهنظر

) قانون  بدهندبه دانشجویان ممتاز وام  ان این است کهقانونی در دانشگاه وضع می گردد که مفاد یک  امسال: مثال

تعلق نمی هیچ دانشجویی وام به  وضع می شود که مفاد ان در بر دارنده این است که . سال بعد قانون دیگری خاص ( 

منظور ان اینجا  ولی عده ای از علمای اصول می گویند است اول  در اینجا ظاهرا قانون دوم ناسخ قانون . ) عام (  گیرد

و این قانون عام ناسخ ان قانون خاص که به دانشجویان ممتاز هم وام تعلق نگیرد زیرا ان یک قانون خاص است نیست 

دانشجویان ممتاز همچنان وام همچنان به  ) قانون خاص اول ، قانون عام دوم ( مطابق این قاعده. در نتیجه به نمی باشد 

وضع گردد قانون عام تمی قانون عام  سپس  قانون خاص و ابتدا این نظریه اگربطور کلی مطابق تعلق خواهد گرفت . 

  و خاص مخصص عام می باشد . تواند قانون خاص را تخصیص بزند 

 : . این حالت دو صورت است مجهول حالت دوم : تاریخ یکی معلوم و دیگری 

هر گاه حادث خاص بعد از عام است . ل تاخر: در این صورت طبق اص تاریخ عام معلوم و تاریخ خاص مجهول : الف  

 ) اصل عدم نسخ (تخصیص را مبنا قرا رمی دهیم .  تردید کنیم بین نسخ و تخصیص
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ث عام می شود بعد از خاص  و دطبق اصل تاخر حادر این صورت  .  خ عام مجهول: تاریخ خاص معلوم و تاری ب

 که می شود تخصیص .حالت اول  قسمت ج تبدیل می شود به

اى در زمان خاصى معلوم، و قبل از ان زمان  و پدیده هحادث آن است که هرگاه وجود حادث تأخر صل: ا اصل تاخر حادث

از  حادث ب، تأخر وجو اصل یعنى (  اصل عدم ) شود عدم جارى مى استصحاب مشکوک باشد، نسبت به قبل از ان زمان

معلوم و قبل آن مشکوک باشد،  جمعه زید در روز مرگ آن در زمان معلوم است. مانند آن که اگر حدوث زمان مشکوک و

آن  باشد. از جمعه زید روز مرگ شود. الزمه عقلى آن این است که مبدا مى استصحاب جمعه زنده بودن زید قبل از

  .رفته است سخن اصول عملى مبحث اصول فقه در

معلوم ودیگری ازحیث تقدم  اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنها : قانون مدنی 879ماده 

  .وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد

 نسخ می شود تخصیص .  طبق اصل عدم وقتی تاریخ هر دو مجهول باشد .هر دو مجهولتاریخ  حالت سوم : 

 .  به عام عمل شده باشد عام اول باشد و خاص دوم و و ان جایی است کههمه جا تخصیص جز یک مورد نتیجه : 

 ، مجمل و مبین  فصل ششم باب اول :مطلق و مقید

 :  بخش اول : مطلق و مقید

 ،، دانشجونند عالم ما می شود  قیود شامل همه که هیچ قیدی ندارد مطلق لفظی است:   تعریف اول

مثال عالم به جز علم مقید چیز دیگری نیست  نیست . دیگر مطلق لفظی دارد که بجز ذاتش مقید به چیز:  تعریف دوم 

 . دانشجو به جزء دانش بودن مقید به چیز دیگری نیست . عقد بیع جزء تملیک عین به عوض معلوم  مقید به چیز دیگری نیست 

مطلق عبارت از آنچه در دائره جنس  : علی شایع فی جنسه ) داللت می کند(  مطلق ما دللا:  ) عربی ( تعریف سوم

مثال در همه عالم ها علم شایع است .  .خودش شایع است و همه را در بر می گیرد و محبوس در فردی دون فردی نیست

 تملیک شایع است .  ها  بیع همه در 

  است که شایع بودن خارج شده استمقید چیزی  : شایع بودن ( ) ما أخرج من شیاع  المقید:  تعریف مقید 

فرق بین عام و  بررسی کنیم می خواهیم در اینجا   مطلق خیلی شبیه عام است . عالم مطلق است همه علما عام هستند .

 چه می باشد ؟در مطلق 

هر، هیچ مثل همه ، می کند .  و یک سری الفاظ وضع شده است که داللت بر عمومداللت عام بر عموم لفظی است  -ا

یک سری الفاظ که  است  یوضعداریم و به این دلیل  یک سری الفاظاست که  و به این دلیل لفظی  و جمیع ...... . کل ،

 ازداللت مطلق بر اطالق ناشی  ولیبر عموم لفظی است  عامپس داللت بر عموم می کند . وضع شده است که داللت 

 مقدمات حکمت است . 

 : عام را از یک سری الفاظ می فهمیم و مطلق را از مقدمات حکمت می فهمیم  فرق اول  الصهخ 
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 . و حاالت است  عوارضاست ولی در مطلق تاکید روی  ) تعداد( در عام تاکید بیشتر بر روی افراد -9

ر اینجا تاکید روی عوارض و عالم د است . وقتی می گوییم  در اینجا تاکید روی تعدادءوقتی می گوییم همه علما مثال :

 حاالت است چه عالم ایرانی چه خارجی چه پیر و یا جوان 

 .  ندبدلی اها  مطلقبیشتر   هستند واستقراقی عام ها  بیشتر  -2

اما اگر من  این عام استقراقی است . من به شما می گویم می خواهم تمام عالم ها را ببینم  تا عالم داریم 20:  مثال

 این مطلق است اگر یک عالم به من نشان بدهید کافی است .عالم ببینم ت دارم  یک دوسبگویم 

 عام و مطلق در هم ادغام می شوند و چهار حالت پیش می آید :این تفاوتها   با وجود

 . لفظ هم عام است هم مطلقحالت اول : 

 همه علما هم عام است و هم مطلق :  مثال

 مقید  حالت دوم : لفظ عام ولی

   همه علمای حقوق  :  ثالم

 لفظ خاص و مطلق .  حالت سوم :

 بعضی از علما :  مثال

 لفظ خاص و مقید  حالت چهارم:

 بعضی از علمای حقوق :  مثال

سه در منطق برتباین است . تباین تقابل از اقسام  نام تقابل ،یک بحث در منطق وجود دارد به : تقابل مطلق و مقید

 که از اقسام تباین است  بلاقت -2 ) مخالف هم ( فلتخا -)  9 ل هم () مث لثتقا -قسم است ا

       تناقض -ج یفاضت -ب تضاد -. تفابل چهار قسم است الف م هستنده مقابلتقابل یعنی دو تا مفهوم که در 

 ملکه و عدم ملکه -د

 اهییعنی یعنی دو مفهوم وجودی که در برابر هم هستند مثل سفیدی و سی:  تضاد -الف  

 ، باال و پایین  درک هر کدام وابسته به دیگری است مثل ابوت و بنوتدو تا مفهوم که  ایف:ضت -ب

 غیر سفید یعنی یا یعنی تقابل وجود و عدم مانند سفیدی و عدم سفیدی : تناقض -ج

 ت و توانایی که یک موجود دارد . ریعنی قدملکه  :  ملکه و عدم ملکه -د 

 .  که هم اکنون فاقد ان استملکه بالقوه داشتن قابلیت عدم ملکه یعنی 

 یک انسانی بینا است و یک انسان دیگر نابینا است بینایی ملکه است ان کس که بینا است .  عمی و بصرمانند   مثال : 

م ببیند و ممکن است روزی بتواند بالقوه ه است بالفعل نمی بیند ولی بالقوه می بیند  نا بینابالفعل می بیند ان کس که 

 مثال با پیشرفت علم پزشکی نا بینایی اش معالجه شود . 
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اینجا نمی توانیم دیوار را کنار انسان قرار :  دیوار نه بالقوه توانایی شنیدن دارد و نه بالفعل  و یک انسان  دیوار:  مثال 

 دهیم .رابطه ملکه و عدم ملکه برقرار نیست . 

بالقوه روانه وکالت و یک شخص لیسانس حقوق و دارای پروانه وکالت . اولی و فاقد پ: یک فرد لیسانس حقوق  مثا ل

 رابطه ملکه و عدم ملکه برقرار است  . .می باشد بالفعل وکیل  دومی وکیل است و لی

شنیدن توانایی بالفعل  شنوا بالقوه توانایی شنیدن دارد ولی یک انسان و انسان ناشنوا :  انسان ناشنوا   ا  : انسان شنومثال

 رابطه ملکه و عدم ملکه برقرار است  .دارد . 

 چوناز نوع ملکه و عدم ملکه است  . و نوع تقابل انهاانها تقابل است  بین یعنی نسبتمطلق و مقید در مقابل هم هستند 

 .لفطی است که قید داردمقید و  قید ملکه است

یعنی اگر لفظی نتواند قیدی را بگیرد نسبت  .می باشد داشتن قید را دارا ندارد ولی قابلیت یکه قید مطلق لفظی است

 بطور کلی لفظ نسبت به قیودی مقید است که قابلیت دارا شدن انها را داشته باشد   مطلق است و نه مقید .به ان لفظ نه 

ه بلند بودن چون نمی تواند مقید شود ) نسبت به بینایی( مثال دیوار نسبت ب لق نیستطدیوار نسبت به بینایی م مثال :

  . چون می تواند ان را دارا باشد ) دیوار بلند (  است  مطلق

. عقد بیع نسبت معلق باشد یا قابلیت دارا بودن ان را داردمثال : عقد بیع نسبت به معلق بودن مطلق است چون می تواند 

 .( دارا شود ) چون نمی تواند ان را به مجانی بودن و مردد بودن مطلق نیست 

توانایی  لفظکه ایا ان  و ببینیم ؟ باید بررسی کنیم  مطلق است یا نه قیدیلفظی نسبت به  اگر بخواهیم بدانیم  :نکته 

ان لفظ نسبت  ،فاقد ان باشد بطور بالقوهه باشد ولی ان قید را داشتاگر توانایی دارا شدن   دارا شدن ان قید را دارد  یا نه؟

ان قید را نداشته باشد نسبت به ان قابلیت دارا شدن بصورت بالقوه و بالفعل اساسا  لفط چنانچه و است . به ان قید مطلق 

  نخواهد بود.مطلق 

   ممکن است نسبت به غیر دیگری مقید نباشد .   همان لفظیک لفط ممکن است نسبت به قیدی مقید و:  نکته 

 ه این توانایی نسبی می باشد . نسبت به دارا شدن قیود مطلق نبوده بلکالفاظ توانایی  نکته : اساسا 

و اگر یکی از شرایط نباشد لفظ مطلق نمی باشد لفظ می شود مطلق که اگر جمع است  شرایطی : مقدمات حکمت 

 : . این شرایط پنج تا استبه مقدمات حکمت شرایط اطالق هم می گویند .  شود 

شود  مقید لفظ بتواند اگره لفظ بتواند مقید بشود واست کان اطالق   : اولین شرط اطالق و تقیید امکان:  ولین شرطا

 ) امکان ملکه و عدم ملکه (.گویند  لفظ را مطلق نشود آن ولی مقید نشود

ای مبنی بر تقیید وجود داشته باشد .  برای اینکه لفظ مطلق باشد نباید قرینه:  نبودن قرینه تقیید  :دومین شرط

می را  قانون تو  دبعد حسین به علی می گویمی گوید فردا امتحان مدنی دارم  علی می رود به خانه حسین و به او: مثال

اینجا ظاهرا قانون عام است ولی چون با قرینه مدنی امده است می شود استنتاج کرد منظور او قانون مدنی دهی به من ؟ 

 بوده است . 
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 مقام اجمال گویی نباشد ودر  را بگویدمتکلم در مقام بیان باشد یا اینکه متکلم بخواهد منظورش :  سومین شرط

در اینجا . درد می کنه دکتر می گوید برو دارو بخور  پاهایمگویید  شما در خیابان یک پزشکی را ببینید را میمثال : 

  است تجویزش نمی تواند درست باشد .چون دکتر در مقام بیان نبوده 

اگر شک کردیم که متکلم در حالت بیان است یا نه اصل این یعنی  نکته : اصل اینست که متکلم در مقام بیان است .

 است که مخاطب در حالت بیان است . 

بعضی موقع متکلم لفظی  . در مقام تخاطب یقین داریم ( ما ) ان مقداری که نقنبودن قدر متی : چهارمین شرط

مطلق نیست . قدر متیقن مثل قرینه  از ان لفظی به قدر متیقن می فهد که در این حالت لفظرا بیان می کند و مخاطب 

 و لفظ مطلق نیست . است . 

ن می داند که قان خدمتکار قدر متیمی گوید برو برای من نوشیدنی بیاور.  خدمتکار خودمسلمانی به  فرد مثال : یک 

 چون نوشیدنی الکلی برای مسلمان حرمت است . اربابش نوشیدنی الکلی نمی خواهد . 

 بنابراینبا شنیدن لفظ منصرف شود به سوی بعضی از مصادیق  ذهن : انصراف یعنی ن انصرافنبود:   پنجمین شرط

 د باید انصراف وجود نداشته باشد . برای اینکه لفظ مطلق باش اگر انصراف باشد لفظ مطلق نیست .

 انصراف بدوی ( انصراف به دلیل کثرت وجود ) -انصراف به دلیل کثرت استعمال ب –الف :   انصراف برسه قسم است

گاهی اطالق هست و  گاهی مانع مانع اطالق نیست یعنی  انصراف  هر سه قسم. انصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج

 . مانع اطالق نمی باشد 

در یک سری مصادیق بکار : بعضی موقع یک سری الفاظی داریم که بین مردم  انصراف به دلیل کثرت استعمال –الف 

این را می گویند انصراف به  ی است هر کس با شنیدن لفظ به سراغ یک سری از مصادیق ان می رودپس طبیع، می رود 

یعنی لفظ مطلق نیست چون لفظ فقط شامل یک سری از  نیست  اطالق این نوع انصراف مانع.دلیل کثرت استعمال 

 مصادیق می شود . 

ولی بین مردم حیوان شامل جانوران می شود  است . ازجمله انسان  شامل همه جانداران در منطق لفظ حیوان : مثال

 ) انصراف به دلیل کثرت استعمال ( پس حیوان لفظ مطلق نیست . 

 از سری که یک سری مصادیق ان بیشتر گاهی لفظی داریم  انصراف به دلیل کثرت وجود ) انصراف بدوی (: -ب 

در بیشتر است می رود  سراغ ان مصادیقی که تعدادشلفظ ان  ذهن با شنیدنطبیعتا  () از نظر تعداد می باشددیگر 

ان لفظ به ذهن خطور  ی ازبیشتر مصادیق دیگر شاید با کمی تعمقو  نباشد  صورتیکه این مصادیق ممکن است واقعی 

 نماید .

ه در چون تعداد مسلمانان شیع : در ایران وقتی می گوییم مسلمان ذهن ما بیشتر به سوی مسلمان شیعه می رود  مثال 

ذهن   سنی بیشتر از شیعه می باشد  مسامانانتعداد  عربستان در  چون ولی .ایران بیشتر از مسلمانان اهل سنت است 

  با شنیدن لفظ مسلمان به سمت مسلمان سنی گرایش پیدا خواهد نمود . 
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،  آب  م اب هر مفهومی یک مصداق بارز دارد مثال وقتی می گویی:  انصراف به دلیل اکمل بودن مصداق -ج

. این انصراف هم ظاهری و ارا قابل نوشیدن بیشتر خطور می کند ولی معموال به ذهن ما اب گومصداقهای متعددی دارد 

 بدوی است و مانع اطالق نیست . 

 انصراف به دلیل کثرت استعمال مانع اطالق است  .هر انصرافی مانع اطالق نیستخالصه : 

حمل مطلق بر  قاعدهبه این مقید بر مطلق ترجیح دارد .  باشد طلق و مقید تعارض بین م اگر :  مقید برحمل مطلق 

 گویند . مقید 

  ) مقید (بیع حالل است ) این مطلق است ( . بیع غرری حرام است . خداوند می فرماید : مثال 

 .مقید بر مطلق ترجیح دارد . در اینجا می گوییم بیع حالل است بجز بیع غرریحال  

 عقد معلق صحیح است ) مطلق (  . عقد نکاح معلق باطل است ) مقید( . یگر :د مثال

 صحیح است بجز عقد نکاح معلق عقد معلق 

 (  ؤولم، ، مجمل قبال چهار اصطالح گفته شده است که در اینجا تکرار نمی شود ) نص ، ظاهر :  بین.مجمل و م:  قسمت دوم

 به نص و ظاهر می گویند محکم 

 می گویند متشابه .  بینمبه مجمل و 

 معنی آن روشن است . و مبین لفظی است که  نیستمجمل لفظی است که معنی ان روشن 

 مبین بالعمل -مبین بالذات ب –الف : است بر دو قسم مبین 

از   یو هیچگاه معنای مجملبوده است  و صریح بوده  روشن از ابتدا  معنای ان کهاست  یمبین -.مبین بالذات -الف  

 نص و ظاهر مبین بالذات است . . گزارش نشده استان 

 و اجمالش مرتفع شده است بیانی رسیده  سپس مجمل بوده و  ابتدا که  ی است مبین مبین بالعمل– مبین بالعمل -ب

مگر درمواردی که  به صحت معامله خللی واردنمی آوردمعامله  اشتباه درشخص طرف قانون مدنی :  902ماده   : مثال

   .یت طرف علت عمده عقدبوده باشدشخص

 . طرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل استر اگرد – قانون مدنی 169ماده :  مثال 

 می شود مبین بالعمل .  902می کند و ماده را رفع  قانون مدنی 902اجمال   -قانون مدنی 169ماده :  مثال

 ..یا شخصی را مجبور کنیم به امر مجمل  غیر واضح و مردّد بین چند چیزتکلیف به امر  :تکلیف به مجمل :

کند که معلوم نبوده و  است که موال به وسیله آن مکلف را به انجام و یا ترک کاری ملزم می تکلیف به مجمل، تکلیفی

 .باشد؛ یعنی متعلق تکلیف روشن نیست مردد بین چند امر می
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زنان طالق داده شده باید به مدت سه قرء از شوهر کردن  « بصن بانفسهن ثالثة قروءوالمطلقات یتر »در آیه :مثال

بین طهر و حیض مشترک است، بنابراین، مشخص نیست که عده طالق سه طهر  "قرء  "چون لفظ  . خودداری کنند

 . است یا سه حیض

 نکته : تکلیف به مجمل صحیح نیست مگر انکه بیان رسیده باشد .

 .زمان حاجت   -بخطاب  زمان -. الف   مواجه هستیم کلیف به مجمل با دو زماندر هنگام ت 

خطاب و  رمانعصر   6.5در این مثال  صبح برو انجا. 1فردا ساعت  به دومی می گوید عصر 6.5 ساعتامروز : اولی مثال 

 است . حاجت  فردا زمان صبح  1

 . زیرا مثال در اینجا  خطاب جایز می باشد زمانتاخیر بیان از  . بله ؟ ایا تاخیر بیان از وقت خطاب جایز می باشد سوال :  

عصر  و یا   6ساعت  درجواب می تواند بگوید من ساعت اولی صبح کجا بروم  1اگر دومی از اولی بپرسد من فردا ساعت  

   به شما خواهم گفت که کجا بروی که این کار عقال هم صواب و هم میسر می باشد .  شب   1

 زیرا بطور مثال  در  بیان از وقت حاجت جایز نیستتاخیر  . خیر ایا تاخیر بیان از وقت جاجت جایز می باشد ؟.سوال :   

ما خواهم شنمی تواند بگوید من فردا شب به  اولیصبح کجا برم  1بپرسد فردا ساعت اولی از  دومیاین جا اگر شخص 

 بیان از وقت حاجت جایز نیست . تاخیر یا به بیان دیگر است  غیر ممکن و ناصوابگفت چون این کار عقال 

 :ها اختالف است درباره تکلیف به مجمل، میان اصولی

 .اند گروهی از آنان تکلیف به مجمل را صحیح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده

وضیح کامل به دست آید و تکلیف ها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسیدن وقت عمل به مجمل، ت برخی دیگر از اصولی

 . روشن گردد، تکلیف به آن جایز است

 باب دوم 

 :  عادله استنباط احکام شر

  ، سنت ، اجماع و عقل ) کتاب ( رانقدر فقه شیعه چهار تا است  ادله استنباط احکام شرعادله جمع دلیل است .  

 ان ، سنت ، اجماع و قیاسقرچهار تا است :  اهل سنتتنباط احکام  شرع در فقه ادله اس

 چهار تا است : (انسان نسبت به امورنسان چهار تا است ) درجات اگاهی اول : قرآن : حاالت نفسانی ا

 مترادف ان یقین است  که: یعنی انسان چیزی را صد در صد می داند قطع   :اول

 درصد 22تا  50 . احتمال از  دوم : ظن : احتمال قوی

 ی را به شما می گوید احتمال قوی می دهید که راست یا دروغ بگوید . :  دوست شما چیز مثال

 ناصواب پنجاه درصد   صواب و  پنجاه درصد احتمال  یعنی شکسوم :  
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درصد احتمال  50درصد احتمال می دهید راست باشد و  50یه چیزی را به شما می گوید شما : یک آدم غریبه  مثال

 می دهید دروغ باشد .

  هم یعنی احتمال ضعیف در مقابل احتمال قوی و چهارم : 

می ماند ظن . اصل این است که ظن حجت نیست فقط در  از این چها رتا قطع حجت است شک و وهم حجت نیست .

 موارد استثنایی ظن حجت است . 

 ظن ابلظن مطلق، مق گفته می شود . مللقظن مطابق قاعده است  یا بعبارت دیگربه ظنی که حجت نیست نکته :  

بر حجیت آن اقامه نشده است؛ به بیان دیگر، به هر  ( نقل یا عقل بوده و عبارت است از ظنى که دلیل خاص ) از خاص

 . گویند مى "ظن مطلق  "ثابت شود  دلیل انسداد ظنى که اعتبار آن از راه

ظن خاص ، مقابل یا  ظن خاص گویند .و شارع ان را تعیین کرده است استثنا است  یعنیبه ظنی که حجت است  نکته : 

ظن مطلق ، و به معناى هر ظنى است که دلیل قطعى بر حجیت آن ـ از راه عقل و یا نقل ـ اقامه شده باشد ؛ به بیان 

 ر ، ظن به دست آمده از راه امارات معتبر را ظن خاص مى گوینددیگ

 .حجت است  قطع و ظن معتبرنکته : 

 نیستوهم حجت  و ظن مطلق ، شک نکته :  

 گفته می شود . ؛ شک  شک و وهم ،ن مطلق ظاصطالحا به نکته :  

 اط انها در اینجا اشاره می شود : که ارتبربط دارد ، ظاهر ، مجمل و معوضنص به قطع ، ظن ، شک و وهم  نکته :  

 مفید قطع است نص  -الف  

 ظاهر مفید نص است .  -ب

 مجمل مفید شک است . -ج

 است . وهمد معوض مفی  -د

قطعی نیست قطعی صدور است یعنی صدور قرآن از ناحیه خدا قطعی است ولی داللت همه آیات قرآن  قرانقران :  

 لت بعضی از آیات قطعی نیست .داللت بعضی از آیات قطعی است و دال

 )نکات تستی (ذیل درست است : جمالت :  نکته  

 ظنیقران قطعی صدور است و داللت بعضی از آیات قطعی است و بعضی دیگر :  جمله اول 

 . ظنی الداللت است: قران قطعی صدور است   دومجمله  

 (۷۸۳۱ وکالت )کدام یک از عبارات ذیل صحیح است؟ -۵

  قطعی الصدور و قطعی الداللت استقرآن   -۱

 قرآن قطعی الصدور و ظنی الداللت است  --۲
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  قرآن ظنی الصدور و قطعی الداللت است  -۳

 قرآن ظنی الصدور و ظنی الداللت است  -۴

 .(  احل ااهلل بیعو یک سری اطالقات )  ( افوا بالعقود) در قرآن یک سری عمومات داریم

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل با همه دالیل یعنی با  خورده است نکته : عمومات قرآن تخصیص 

 .قرآن ، سنت ، اجماع و عقل  با همه دالیل یعنینکته : اطالقات قرآن هم مقید شده است 

 ایا قرآن نسخ هم شده است ؟ بله 

 قابل نسخ است .  اجماع-جسنت متواتر  -بقران  الف خود  ادلهبا سوال : قرآن با همه دالیل نسخ می شود ؟ خیر 

 . قبله قبال به سوی بیت المقدس بود بعد شد بسوی کعبه  -مثال برای نسخ قران با خود قران : 

سبحان الذی اسرى بعبده لیالً من المسجد الحرام الى المسجد االقصى الذی بارکنا حوله لنریه »در قرآن مجید آمده است

 «من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر

پس عفو نمایید تا   «فاعفوا و اصفحوا حتی یاتی اهلل بامره»  ر می باشند مانند : گدیکاز ایات قران ناسخ ی بعضی :  نکته

ولی پس از مدتی این آیه نازل گشت که اعالم داشت عفو و بخشش و مسالمت را کنار گذاشته و بر  . امر خداوند بیاید

وم و ال یحرمون ما حرم اهلل و رسوله و الیدینون دین الحق من الذین قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و بالی» آنها بتازند. 

جنگ کنید با کسانیکه به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و آنچه خدا و پیغمبر حرام می کند، حرام نمی کنند   «اوتوالکتاب

  (22)توبه آیه  .گیرند که اینان همان اهل کتاب می باشند. و دین حق را برای خود دین نمی

 با سنت متواتر ) سابقه نداشته است ( -9

 اجماع )سابقه نداشته است ( -2

 دارند از سنت .  ی دیگریتعبیر اهل سنتشیعه هایک تعبیر دارند از سنت و دلیل دوم سنت : 

 بر مغاهل سنت می گویند سنت عبارت است از قول ، فعل و تقریر پی

یعنی پیغمبر ، فاطمه و امامان  گانه  26و تقریر معصوم ) معصومان  سنت عبارت است از قول ، فعلشیعه ها می گویند 

 (دوازده گانه 

 رفتار و تقریر یعنی سکوت .قول یعنی گفتار ، فعل یعنی 

ایا فالن مطلب را پیغمبر گفته است یا نه . اگر پیغمبر نگاه علما این است که صغروی است .یعنی علما در سنت نگاه 

 گفته حتما حجت است . 

 . که یک نوع استدالل است .غری و کبری چیدن است صیک بحثی داریم به نام قیاس منطق . همان 

 پس میز فضا اشغال می کند ) نتیجه ( .میز جسم است ) صغری ( .  . ) کبری (  هر جسمی فضا اشغال می کند  : مثال

 سنت نیزپس ان ) کبری (  حجت است  ر بفرمایدمبغری ( . هر چیزی پیغصدر بحث سنت : پیغمبر یک چیزی گفته ) 

 ) نتیجه ( حجت است 
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 جعلی داریم و بنابر این به همه احادیث نمی شود استناد کرد .. چون یک سری اخبار و احادیث  بر سر صغرا است اء نزاع علم

 الفاظ مترادفند .   خبر ،حدیت و روایت.  حدیت و روایتخبر ، اصطالحا به نقل سنت می گویند 

 و روایت . بود . اصطالحا به نقل سنت می گویند حدیت ، خبر  مبر پیاقول و تقریر  نقل ، ، سنت اگر   

  خبر واحد -بخبر متواتر   -الف اقسام خبر : خبر دو قسم است 

   انقدر زیاد است که احتمال دروغ در آن روا نمی باشد .رواتش  دتعدا خبر متواتر خبری است که:    خبر متواتر  -الف 

 خبر متواتر مفید قطع است . خبر متواتر حجت است . 

 متواتر اجمالی  -2متواتر معنوی   -9متواتر لفظی  -2خبر متواتر سه قسم است : 

یعنی هر کس ان نقل کرده است مانند دیگری نقل کرده  یکسان نقل شده باشد آن خبری است که الفاطش  : یمتواتر لفظ -1

 ، من کنتم موال وهذا علی موال  نیاتإنما األعمال بال مثل .است 

 متواتری است که الفاظ فرق دارد ولی معنی یکی است .  : متواتر معنوی  -9

 زیر بیان شده است که معنای هر دو لفظ واحد می باشد که به اشکال :حدیت الضرر  مثال :

 ،ال ضرر وال ضرار فی اإلسالم  -الف

 علی المومن ال ضرر وال ضرار   -ب

 هم به شکهای ذیل بیان شده است که معنای هر دو حالت واحد می باشد .  قاعده غرر : ال مث

 ر الغر بیع عن النبی نهی -الف  

 ر الغر عن النبی نهیو   -ب

 . بریمی پی ممطلبی که صریحا بیان نشده است به ما از اوضاع احوال  متواتر اجمالی : -2

  و پهلوان بودن رستم  مثل شجاعت علی )ع( و سخاوتمندی حاتم طائی

خبر تا باشد به ان  2واتر نباشد . خبری واحدی که رواتش بیشتر از متخبر واحد خبری است که  خبر واحد : -ب

 .  ) به حد تواتر نرسیده است (  می گویند مستفیض

 دلیلظن معتبر است .  سپ شارع ان را تایید کرده استچون  خبرواحد مفید ظن است ولی . مفید قطع نیستخبر واحد نکته :  

اگر فاسقی برای شما خبری آورد  فاسق بنبإ فتبینوا إن جاءکم یاأیها الذین آمنوا  می باشد :  النبأ یان ایه شریفه

 ان حجت است . تحقیق الزم نیست و مخالفش این است که اگر عادل خبری اورد. تحقیق کنید 

          ) شیعه دوازده امامی ( عدالت ، ضبط ، ایمان، عقل ، اسالم بلوغ  : راوی خبر واحد باید چند شرط داشته باشد 

 . ) شنیدن خبر( الزم است نه به هنگام تحمل خبر ) گفتن خبر( این هفت شرط به هنگام ادای خبر.   (ثق) حافظه( توثیق ) مو

 . ه شروط زمان تحمل کافی است الزم است ولی بقی ( از زمان تحمل تا زمان اداعقل و ضبط  ) شرطدو شرط  از این هفت 

سالگی خدمت پیامبر شرفیاب می  بیست  فرض کنیم شخصی در تحمل خبر و یک اصطالح داریم ادای خبر : یک اصطالح داریم 

نقل می برای کسی ان جمله را ساله است  10بعد ان شخص که در ان زمان . شصت سال  پیامبر جمله را به او می فرماید  شود و

پایگاه نرش مقاالت حقوقی،حق گسرت

mailto:Hojat_mousapour@yahoo.com


 جزوه اصول فقه

 

Email: Hojat_mousapour@yahoo.com  Page 59 
 

زمان ادا زمانی است که او ان  که او ان خبر را شنیده است و حال زمان تحمل زمانی است  است .  60صله تحمل تا ادا فا درکند 

 . خبر را برای کسی بیان می کند 

 مزال ادا نامز طرش  5 رد باوجشرط زمان ادا الزم است یا زمان تحمل ؟  1. ایا این  شرط داشت 1نیاز به دحاو ربخراوی  : سوال

  . دشاب یم مزال اماوت ادا وزمان تحمل عقل و ضبط  طورش  یارب و تسا

 ضعیف  -6 -خبرموثق -2-حسن  -9- صحیح -2چهار قسم است : خبر رب هناگ تفه طورش ساسارب خبر واحد 

  ازجالا مات ینعی حیحص . دنشاب یم ارادگانه را  1خبری است که رواتش همه شرایط  خبر صحیح -1

 امامی هستند ولی بعضی از انها توثیق نشده اند . 29خبری است که راویان انها  شیعه حسن خبر -2

امامی  29ری است که همه رواتش ثوثیق شده اند ولی برخی از انها شیعه خبر موثق خب:  یا قویموثق خبر  -3

 است می گویند خبر حسن بهتر از موثق شیعه  ءعلما نیستند .

. خبری  دشاب یمن اراد  ار) یک یا چند تا از شرایط (  هناگ تفه بعضی شرایطخبری است که رواتش  خبر ضعیف -6

 ی گویند . مقبول ممشهور باشد که به ان  ضعیف حجت نیست مگر اینکه

 .  صحیح ،حسن و موثقخبرها بترتیب عبارتند از  یتترتیب حج

 . دراد دوجو توافتبین شیعه و اهل سنت : در تعریف اجماع  اجماع

اهل . اما علمای  همه علما در یک مطلباز اتفاق نظر  اهل سنت اجماع عبارت استعلمای  رظن هب  :  تفاوت اول

  . تسا یفاک دنشاب هتشاد قافتا مه ء املع رثکا .ت یند اتفاق نظر همه الزم نیسشیعه می گو

 نیب عامجا هطبار سپ  .  دشاب یم صاخ تنس لها یاملع هاگید زا  و تسا ماع هعیش یاملع رطن زا عامجا : هجیتن 

  ننست لها یاملع  یلو  ءاملع رثکا و قافتا دراد عامجا مسق ود هعیش .  تسا قلطم صوصخ و مومع ینس و هعیش یاملع

   . دنراد داقتعا همه قافتا هب طقف

 روی آن  چون همه علما و موضوعیت دارد یعنی خودش مهم می باشدبه نظر علمای اهل سنت اجماع   تفاوت دوم :

استناد می   علی الخطاء ال تجتمع امتی  به حدیث انها جهت اثبات گفتار خود  درست است .پس  اتفاق نظر دارند 

با  . بنابر این اهل سنت  خطا دور هم جمع نمی شوندپیغمبر فرموده است امت من به کنند . مطابق این حدیث 

  اگر امت من بر چیزی جمع شدند خطا نمی باشد . به این حدیث می گویند اجماع موضوعیت دارد و اگر بنابر این استناد 

و غیر حدیثی که علمای اهل سنت به ان استناد می کنند  فاقد سنخیت الزم است اوال علمای شیعه  می گویند 

اعتقاد دارند که اجماع شیعه   علمای . اجماع طرقیت دارد نه موضوعیتاعتفاد دارند که  انهاثانیا  . قبول است لقاب

فاقد باشد نمعصوم رای  کاشف ازاجماع اگر  ،  . بنابر اینو اجماع به خودی خود ارزشی ندارد کاشف از رای معصوم است 

 است ارزش 

 : چه طریق کاشف رای معصوم استبرای اینکه  اجماع  به دالیل شیعه  
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اجماع در نتیجه  استمعصوم هم خود  انهایکی از  یک رای دارند ءعلما همه می گویند وقتی علماء شیعه  دلیل اول : 

 هم کاشف از رای معصوم است . 

همان نظر را  که استاد انها می باشد نیز معصوم هم یک نظر دارندعلماء همه می گویند وقتی  علماء شیعه دلیل دوم :

اجماع کاشف از رای و در نتیجه  می باشندمعصومان با واسطه و یا بی واسطه  ی شاگردها  علماءخواهد داشت چون همه 

 .معصوم است 

غلط  انها اگر نظرکه اقتضا می کند  لطف خدا یک نظر دارندعلماء می گویند وقتی همه  علماء شیعه  دلیل سوم :  

پس رای انها  حادث نشده استاتفاقی چنین حاال که . گوشزد نمایدبه انها وضوع را ان موند خدا بطریقی باشد

 . درست است

حجت است که کاشف  این دلیل حجت نبست و اجماع بهد اجماع به خودی خود نمی گوی علماء شیعه  : چهارمدلیل 

  رای معصوم است .

 انواع اجماع : 

 ع منقول اجما -بل محصاجماع   -الف  اجماع دوقسم است

به عبارت  اجماعی است که خود فقیه با تحصیل و حصول اطمینان به وجود آن اقدام می کند :اجماع محصل -الف 

 دیگر فقیه خود نظر سایر فقها را کسب نموده و انگاه با توجه به نظرات ماخوذه اقدام به صدور رای می نماید .

حصیل آن به وسیله دیگران اعتماد می کند؛ خواه این نقل با جماعی است که فقیه طبق نقل و ت: ا اجماع منقول -ب

   .برسد، اجماع متواتر نامیده می شود تواتر واسطه باشد یا بی واسطه، و چنانچه نقل اجماع به حد

 .  و احد منقول  اجماع  -بمتواترمنقول  اجماع -الف  اجماع متواتر بر دو قسم است  

 مفید قطع و حجت است اجماع منقول متواتر  : متواتر منقول اجماع -الف 

 مفید ظن ولی ظن معتبر است و حجت است .اجماع منقول واحد  :  و احد منقول  اجماع  -ب

 کیاجماع مدر  -باجماع سکوتی  -الف : دو نوع اجماع داریم که حجت نیست 

. می باشد  دیگر سکوت به سبب اظهار نظر بعضی از مجتهدان و اجماع ادعایاجماع سکوتی  : اجماع سکوتی -الف 

 حجت نمی باشد . اجماع سکوتی 

و دلیلی باشد که  مدرک است که ممکن است منشأ آن، اجماعی :  المدرکاجماع محتمل یا  اجماع مدرکی  -ب

  .موجود است

  دلیل چهارم قیاس: 

یاس عبارت است از اثبات حکم در محلی به علت ثبوت آن در محل دیگر با همان علت؛ محل اول را مقیس یا فرع ق

 یا اصل می نامند. و علت مشترک را جامع می خوانند. علیه نامیده اند و محل دوم را مقیس
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ن نص شرعی به یک حکم در حقیقت قیاس عملیاتی مستدل است جهت به نتیجه رسیدن حکم شرعی برای جاییکه در آ

شرعی وجود نداشته باشد تا به وسیله ی آن برای یک موضوع جدید )فرع( حکم صادر نمود. لذا وقتی قیاس صورت گیرد 

انگار آن موضوع جدید، موضوعی است که شارع برای آن حکم صادر کرده است، زیرا علت )جامع( در هر دو یعنی مقیس 

  علیه و مقیس یکی است.

اهل تسنن مسئله ای پیش می آمد می دیدند در قرآن حکم این مسأله بیان نشده است. به سنت مراجعه ای برنکته : 

 .. برای پیدا کردن راه حلی برای این مشکل انها قیاس را پیشنهاد نمودندمی کردند می دیدند هیچ حکمی درباره آن وجود ندارد 

 تمثیل  -2استقراء  -9قیاس  -2در منظق سه نوع استدالل داریم 

 قیاس یعنی رسیدن از کلی به جزئی  -2

 استقرا ء یعنی رسیدن از جزئی به کلی -9

 رسیدن از جزئی به جزئی  تمثیل  -3

غری( هر صمیز جسم است ) غری و کبری است . صکه همان یعنی رسیدن از کلی به جزئی  :  یا برهان قیاس منطقی

 شغال می کند .پس میز فضا ا(کبری )جسمی فضا اشغال می کند  

 یعنی رسیدن از جزئی به کلی : مثال امار گیری:  منطقی استقراء 

  قیاس اصولی .این را می گویند که رسیدن از جزئی به جزئی است :   تمثیل در منطق

 .: شراب حرام است نتیجه می گیریم که ابجو حرام است  مثال

 ارکان قیاس :

 قیاس چهارتا رکن دارد :

 .آن موضوعی است که در شرع مقدس برایش حکمی وجود دارد: علیهیس قم  :  اول رکن 

 .آن موضوعی است که حکم شرعی ندارد و نیاز به اخذ حکم برای آن می باشد  :فرع )مقیس( :  دومرکن 

  .آن مشترک میان اصل و فرع است که ثبوت حکم بدان اقتضا داردکه   :  علت )جامع( :  رکن سوم

 .آن چیزی است که به وسیله ی اصل ثابت شده است و اثبات آن برای فرع اراده می شود : حکم:  چهارمرکن 

 شرایط قیاس : 

حکم اصل باید حکم شرعی باشد, یا  : حکم اصل باید یک حکم شرعی فرعی باشد خواه تکلیفی یا وضعی  اولشرط  

  .زیرا قائس می خواهد به وسیله قیاس, حکم شرعی فرع را اثبات کند

) توحید  اصول دین: حکم شرعی بر دو قسم است حکم شرعی اصلی و حکم شرعی فرعی حکم شرعی اصلی همان  مثال

 قیاس نداریم .  اصول دیناست و در   ، نبوت ، معاد ، عدل و امامت (

در  جزء حکم شرعی فرعی می باشد . و بحث علم اصول هستند  نکته : تمام احکامی که در فقه است جزء اصول دین 

  می باشد .علم کالم در حوزه . مباحث اصول دین  است حکم شرعی فرعی اب ب
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 از قرآن ، سنت یا عقل امده باشد حکم اصل نباید از قیاس امده باشد . باید  حکم اصل:  شرط دوم

در اینجا چون حکمش از قیاس امده است هیچ چیز دیگری را نمی : ابجو حرام است . حکمش از قیاس است .  مثال

 انیم با آن قیاس کنیم . تو

 قیاس یک نوع تفسیر موسع است . حکم اصل نباید استثنا باشد . استثنا را باید تفسیر مضیق کنیم .  شرط سوم :

 ) تفسیر موسع ( . حرام است می فرماید شراب حرام است و ما ابجو را هم  است . خدا یک نوع تفسیر موسع قیاس

 د تفسیر مضیق شود .حکمی که اسثتثنا است باینکته :  

چون شفعه یک حکم نمی توانیم قیاس کنیم بین سه نفر هم احکام شفعه برقرار است شفعه بین دو نفر است  : مثال 

 استثنایی است .

حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل  - 21 :قانون مدنی ماده :  مثال

وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعت الزم  گاووگاومیش وماشین واسباب

ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صالحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب و درحکم مال 

  . تصاص داده شده استغیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانه وباغ اخ

 تثنایی است .در اینجا  ما نمی توانیم االت و ادوات صنعتی را جزء اموال غیر منقول بحساب بیاوریم چون یک حکم اس

 خالصه: حکم اصلی استثنا ندارد چون اگر داشته باشد نمی توانیم قیاس کنیم 

 اقسام قیاس : 

 العله: مستنبط قیاس -ص العله بقیاس منصو -الف  قیاس دارای دو تقسیم می باشد :

جایى است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه،   قیاس منصوص العله  -الف 

 دهد.  حکم را به موضوعات دیگرى که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت مى

در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیاى مست کننده  «کرٌال تشرب الخمر النّه مس»:این که شارع بگوید  مثال فقهی :

ال تشرب »در حقیقت « ال تشرب الخمر»دیگر سرایت دهد، قیاس منصوص العله شکل خواهد گرفت، زیرا خطاب 

 .است« المسکر

. هازل کسی است که شوخی : معامله مست به علت فقدان قصد باطل است  قانون مدنی 145ماده :   حقوقی : مثال

 به دلیل فقدان قسطهازل نیز و می گوییم که چون هازل هم قصد ندارد معامله در اینجا ما هازل را قیاس اد می کند . زی

 .  باطل است 

فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به  و در این نوع قیاس علت حکم اصل بیان نشده است:  العله مستنبط قیاس -ب

« مقیس علیه»یا « اصل»دهد. به موضوع نخست  موضوع دیگر سرایت مىآورد و حکم را از موضوعى به  دست مى

گویند. زیرا حکمى ندارد و به گمان « مقیس»یا « فرع»گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم  مى

 گردد. اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى
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هل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابوحنیفه که به این قیاس اعتماد ا پیرواناین قسم )قیاس مستنبط العلّة( از نظر  

 فراوانى دارند، ولى این قیاس مورد انکار پیروان مکتب اهل بیت علیهم السالم قرار گرفته است.

ه هم یا بر روزه دارى که عمداً روزه ماه مبارک رمضان را با خوردن و آشامیدن باطل کرده، عالوه بر قضا، کفّارا :مثال

 واجب است؟

شمرد،  فقهاى اهل بیت به واسطه روایات وارده از از اهل بیت علیهم السالم که همة مفطرات عمدى را موجب کفّاره مى

ولى از فقهاى اهل سنّت، ظاهریه، احمد، شافعى و غزالى فقط قضا را واجب  در مورد وجوب کفّاره اتّفاق نظر دارند.

اى دیگر معتقدند عالوه بر قضا کفّاره هم دارد، ریشه این اختالف به قیاس بر  ثورى و عدهها،  دانند، در حالى که حنفى مى

گردد، زیرا در روایات آنها کفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است؛ قائلین به قیاس اکل و شرب عمدى  مى

 د.شمرن ل مىاند در حالى که دیگران این قیاس را باط را نیز بر جماع، قیاس کرده

 حجت نیست قیاس مستنبط العلّةبه نظر علمای شیعه  نکته :  

 قیاس منصوص العله حجت است . به نظر علمای شیعه  نکته : 

 عدم قبولی قیاس مستبط العله حدیث ذیل است : بنای م نکته : 

یان اصل و فرع ، تأثیری در هرگاه ، معلوم باشد که اختالف م : ( قیاس جلی ) روشن (  و خفی ) مبهمتقسیم دوم : 

 . قیاس خفی» می نامند و در غیر اینصورت « قیاس جلی » حکم آنها ندارد ، آن را 

 نکته : قیاس منصوص العله قیاس جلی است 

 .خفی است  مستنبط العلّةنکته : قیاس 

 : قیاس اولوّیة

ند اینکه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى مان

که این جمله به اولویّت قطعى، داللت بر حرمت ناسزا گفتن «. کمترین اهانتى به آنها روا مدار فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ؛»:نگویید

  .کند به آنان مى

 است  حجت نکته : قیاس منصوص العله 

 . نیست حجت  مستنبط العلّةنکته : قیاس 

 : قیاس جلی حجت است .نکته 

 نکته : قیاس خفی حجت نیست . 

 شی  اذن درمطلب دوم  مقدمه واجب و  مطلب اول :دو مطلب مطالعه می شود عقل حثمبدر دلیل پنجم عقل : 

  : مقدمه واجب :  مطلب اول

 شرط متاخر  -ج ذی المقدمه -ب مقدمه   -الف تعریف  : 

 نام ذی المقدمه محقق نمی شود . ی به گر نباشد چیز دیگر مقدمه چیزی است که ا : مقدمه   -الف  
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 در کنکور است .: مقدمه ورود به دانشگاه قبولی  مثال

 : مقدمه گرفتن پروانه کارآموزی وکالت قبولی در امتحان ورودی است  مثال

  .   ار می رودبکبعد از ذی المقدمه  یاو مقدمه همزمان  و ممکن است مقدمه معموال قبل از ذی المقدمه است

یا اجزای یک داخلی  مقدماتباشد به آن  ای که همزمان با ذی المقدمه  مقدمه:  مقدمه همزمان با ذی المقدمه -ب 

  . اطالق می گردد ماهیت مرکب

وضو مقدمه ای است که قبل از نماز است  به هر کدام از اجزای نماز مقدمه گویند .نماز یک ماهیت مرکب است  مثال

 با  نماز است . قدمه ای است که همزمانسوره محمد و .

 ) اول ذی المقدمه بعد مقدمه ( نامیده می شود شرط متاخر   بیاید مقدمه ای که بعدا از ذی المقدمه  - شرط متاخر -ج

 که کامال استثنا است . 

ذی المقدمه ( اول اجازه )  معامله  عقد بعد از اجازه مالک تحقق می یابد یعنیدر این  . فضولیاجازه در عقد :  مثال

 بعد عقد . 

  سایر اقسام مقدمه : 

ذی المقدمه بیاید مقدمه یعنی وقتی  : مقدمه ای است که باعث وجوب ذی المقدمه می شود مقدمه وجوب-الف 

  استطاعت برای حج  واجب می شود .

لمقدمه که بدون ان ذی ا : مقدمه واجب مقدمه ای است یا مقدمه وجود واجبقدمه واجب یا مقدمه وجودم -ب

. نماز بدون وضو هم واجب است ولی بدون وضو امکان بجا . مانند وضو برای نماز  است ولی قابل انجام نیست  واجب

 اوردن نماز غیر ممکن است . 

 شود که ما مطمئن بشویم که تکلیف خود را انجام داده ایم . می : مقدمه ای است که باعث  مقدمه علم -ج

جهت قبله در دو جهت در تردید است و نمی داند که کدامیک از دو  شناسایی خصی برای بجای اوردن نماز درش:  مثال

 نماز را بجای اورد . هردو جهت بخواند در این حالت بهتر است  به جهت و اقعا جهت قبله است 

 می گویند .رط صحت : مقدمه ای است که باعث صحت ذی المقدمه می شود . در حقوق به آن ش صحتمقدمه  -د

 عینی مقدمه صحت است . عقودمثال : قصد مقدمه صحت عقد است . قبض در 

مقدمه ای است که باعث نفوذ ذی المقدمه می شود بدون آن ذی المقدمه غیر نافذ است . مانند اجازه : مقدمه نفوذ  -ه 

 مقدمه نفوذ نباشد عقد غیر نافذ است . . مقدمه صحت نباشد عقد باطل است  .فضولی  معاملهند مان در عقود غیر نافذ

 جایز است . : مقدمه ای است که باعث لزوم ذی المقدمه می شود بدون ان ذی المقدمه  مقدمه لزوم -ح

 ( قانون مدنی  16) ماده  : مقدمه لزوم قبول متولی -2مدنی دارد . مثال  مقدمه لزوم چهار مثال در حقوق

تواند  تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی را متولی قرار داده میکسی که واقف او :     16ماده  

 .رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد
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  ) ماده ندارد ( : مقدمه لزوم  ثالث ثالث در تعهد به نفعقبول  -9 

 (قانون مدنی 565ماده  )است لزوممقدمه  انجام کار در جعاله   -2

 

توانند  جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می:  قانون مدنی 545ماده  

 .المثل عمل عامل را بدهد رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت

 (قانون مدنی  120 ماده)به مقدمه لزوم است موصی قبض  -6  

له قبل  له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی نسبت به موصی:  قانون مدنی 839ماده  

به را  تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می

 .آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیستتواند  قبض کرد دیگر نمی

 : مقدمه ای است که شرع الزم دانسته است .  مقدمه شرعی -و

 مثال گواهی عدم امکان سازش برای طالق.: مقدمه ای که قانون ان را الزم دانسته است . مقدمه قانونی -ز

مانند: توقف حج بر پیمودن مسافت، که این ارتباط را که عقل ان را الزم دانسته است.  : مقدمه ای مقدمه عقلی -ح

کند که وجود حج در موسم خاص، بر پیمودن مسافت خاص  عقل ـ بدون نیاز به بیان شارع ـ درک کرده و حکم می

 .متوقف است

 . مثال مردم اینجوری رفتار می کنند .تکه عرف  ان را الزم دانسته اس: مقدمه ای است  عرفی یا عادی مقدمه ای -ت

 نتیجه : مقدمه واجب واجب است و حکم امر دارد یعنی اگر ذی المقدمه واجب باشد عقل می گوید مقدمه ان هم الزم است . 

 :  مبحث لوازم 

  الزم غیر بیّن. -ب الزم بیّن -الف  لوازم در منطق بر دو نوع است: 

 دو صورت است: الزم بیّن بالمعنی االخص، الزم بیّن بالمعنی االعم. الزم بیّن به-  الزم بیّن -الف 

الزم بیّن بالمعنی االعم آن است که فرد با تصور ملزوم و تصور الزم و نسبت میان آنها به مالزمه پی می برد. مثالً هفت 

مة هفت و نصف چهارده نصف چهارده است. اگر هفت و چهارده و نصف بودن هفت برای چهارده را تصور کنید به مالز

 بودن پی می برید. 

الزم بیّن بالمعنی االخص آن است که از تصور ملزوم به تصور الزم برسیم، مثالً اگر کوری را تصور   الزم غیر بیّن. -ب

 کنید، الزمه آن تصور بینائی است. 

درجه است. مالزمة میان جمع  210 مالزمه غیر بیّن: اثبات مالزمه احتیاج به دلیل دارد. مانند: مجموع زوایای مثلث

 درجه بودن بیّن و روشن نیست و برای اثبات آن دلیل نیاز است.  210زوایای مثلث و 

 الزم ذات :  همان مقتضای ذات است 

 همان مقتضای اطالق است .  الزم اطالق : 
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 سوم : اصول عملیه و تعارض ادله 

از ادله شرعی، دلیلی نقلی که مستقیماً با آن موضوع مرتبط باشد گاهی در برخی موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو 

را نمی یابد، لذا برای بیان حکم شرعی ناچار است که به برخی از اصولی استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات 

عملیه کمک زیادی  وجود اصول .  موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. به این اصول، اصول عملیه گفته می شود

به پویایی فقه کرده است، به طوری که با استفاده از آن می توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه ای در شریعت 

 .عمومات نقل، استخراج کرد نداشته است، نظر داده و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و

اما ظن معتبر در نتیجه می رسیم به حکم واقعی .  م یا بهوقتی دلیل اجتهادی داریم یا به قطع می رسیبعبارت دیگر  

مواقعی می  ن برسیم . در چنیظن معتبر  و یا به قطع و نمی توانیم  می شویم تردید دچار  دلیل اجتهادی نداریموقتی 

 فقاهتی سراغ اصول عملیه یا اصول  رویم

 شک شبهه می باشد .  که نام دیگر آن عملیه شک است  مجزای اصول 

 .شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه م می باشد : یقستشبهه دارا ی دو 

 .مثل سیگار کشیدن  کلی را نمی دانیم   موضوعیک  حکم: یعنی  شیهه حکمیه

بدون اینکه روبرو با شبهه مفهومى یا مصداقى شویم دچار شبهه و در یافتن حکم قانونی یک مساله هرگاه توضیح : 

دادرسی مدنى دو دعوى را که منشاء مختلف  ۹۷اند چنانکه بموجب ماده  حکمى نامیده تردید شویم آن شبهه را شبهه

توان بموجب یک دادخواست اقامه نمود اما ضمانت اجراى این ماده را قانون بیان نکرده است و دربادى امر  دارند نمی

  .شود عى استعمال میمعلوم نیست که متخلف ازاین ماده چه حکمى دارد. این اصطالح در مقابل شبهه موضو

 شبهه حکمیه در حقوق : 

گذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات  عبارت است از این که انسان بر اثر نا آگاهی به اوامر و نواهی قانون

ز کرد.اشتباه حکمی، گاهی ناشی ا قانونی مرتکب جرمی شود، که در صورت علم به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می

 .باشد می قانون تفسیر از ناشی  گاهی و  جهل به قانون است

 .را نمی دانیم    جزئی: یعنی حکم یک موضوع  موضوعیههه بش 

 شبهه موضوعیه در حقوق : 

در صورتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد باشد. مثل این که 

 و نوشد می را آن و  داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب شود، اما نمی ات میداند شارب خمر مجاز می

 .است بوده شراب که بفهمد بعد

 .  حکم می باشد  مفهوم و مصداق شبهه درشبهه موضوعیه منشأ 

 :  ) احتمال حرمت ( تحرمیهو شبهه  ) احتمال وجوب ( : شبهه وجوبیه هتقسیم دوم شبه
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عنی ما در وجوب ی.وجوبیه است یعنی احتمال وجوب می دهیم ولی احتمال حرمت نهگاهی شبهه ی  :  جوبیهشبهه و 

 .ماه هالل  دعا هنگام دیدن واجب بودن  مانند  یا نه . و نمی دانیم واجب است داریمیک چیزی شک 

 مانند کشیدن یک فعلی حرام است یا نه می دانیم نما  : تحرمیه شبهه 

  :شکى است که داراى خصوصیات ذیل باشدمیه شبهه تحری 

  (شک راجع به جنس تکلیف الزامی باشد تکلیف الزامی عبارت است از امر )یا وجوب( و نهـى )یا حرمت -الف

  .حالت سابقه مسأله مورد شک معلوم نباشد -ب

ایا انجام و یا  که  ودا شتردید پید فعل معینی کشک دائر بین حرمت و عدم وجوب باشد یعنى نسبت بفعل یا تر -ج 

  .(است یا نه )ولى اگر حرام نباشد قطعا واجب نیست بلکه مباح یا مستحب یا مکروه استترک ان حرام 

 به چهار حالت زیر تقسیم می شود : پس از ادغام این دو  تقسیم  

حالت وضوعیه وجوبیه حالت سوم : شبهه م –حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه  - وجوبیهحالت اول شبهه حکمیه  

  شبهه موضوعیه  تحریمیه -چهارم

 استصحاب  -دیا اشتغال  احتیاط  -جتخییر  -ببرائت  – الف:  اصول عملیه چهار تا است

 . تکلیف یعنی الزام ) وجوب ، حرمت (: جایی است که ما در تکلیف شک داریم  اصل برائت

 ر( شک داریم .وجوب ) اماصل برائت یعنی ما در حرمت ) نهی ( و یا 

 حاال ت چهار گانه اصل برائت : 

حکمیه است نمی دانیم واجب است یا نه برائت : یک موضوع کلی است چون موضوع  وجوبیهحالت اول شبهه حکمیه 

 الل ) حکمیه وجوبیه ( طبق اصل برائت واجب نیست .همی گوید واجب نیست . دعا عند رویت 

داریم نمی دانیم حرام است یا نه . در اینجا اصل برائت می موضوع کلی  : یک حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 گوید حرام نیست 

اصل برائت می گوید : یک موضوع جزئی داریم نمی دانیم واجب است یا نه  حالت سوم : شبهه موضوعیه وجوبیه

 م . ر نیستبرائت می گوید بدهکاطبق  اصل  واجب نیست . من نمی دانم به حسن بدهکار هستم یا نه 

یک موضوع جزئی داریم نمی دانیم حرام است یا نه برائت می گوید  شبهه موضوعیه تحریمیه :  -هارم  چحالت 

  حرام نیست

می دانیم الزام بعالوه می دانیم تکلیف هست در تخییر . در برائت نمی دانیم تکلیف هست یا نه اصل تخییر : دوم :  

 .ویند گ به وجوب و حرمتیا علم اجمالی  دوران بین محذورین که به ان جوب نوعش را نمی دانیم حرمت یا وهست 

. دو مثال : بعضی از علما می گویند نماز جمعه واجب است ولی بعضی از علما هم می گویند در زمان غیبت حرام است  

 راه وجود دارد یا نماز جمعه می رویم و یا نمی رویم .
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واجب است و بعضی ها هم می گویند دفن کافر حرام است یعنی دوران بین کافر  دفن کافر : بعضی ها می گویند دفن

 محذورین . 

اصل  کهاعتقاد به اصل تخییر دارند ولی مشهور علما اعتقاد دارند بعضی از علما  ) دوران بین محذورین(  در این حالتها

ی که دو گزینه وجود داشته باشد اصل تخییر داشته باشیم  و برای موارد گزینهاست که حداقل سه  برای مواردیتخییر 

 مجاز نیست . 

 نکته : در دوران بین محذورین همیچ اصلی حاکم نیست و فرد مخیر در فعل و و یا ترک ان فعل می باشد . 

را نمی  مطلقش: می دانیم تکلیف هست نوعش را هم می دانیم ) وجوب ، حرمت (   اشتغالسوم : اصل احتیاط یا 

 داریم ولی نمی دانیم کدام واجب و کدام حرام است ؟ و چیز د دانیم . 

 اصل احتیاط را دو قسمت می کنیم : 

نمی دانیم کدام حرام یا دو چیز  داریم  قسمت اول : دوران بین متباینین : دو چیز داریم نمی دانیم کدام واجب است 

 .و چهار حالت است . . اینجا جای احتیاط است است 

 .نمی دانیم کدام واجب است احتیاط می گوید هر دو را  انجام بده موضوع کلی است  دو : حکمیه وجوبیهحالت اول شبهه 

 : ظهر جمعه : نمی دانیم نماز ظهر واجب است یا جمعه : احتیاط ان است که هر دو را بجای آوریم . مثال

احتیاط می گوید هر حرام است کدام  نمی دانیم وجود دارد ولیموضوع کلی  دو:  حالت دوم : شبهه حکمیه تحریمیه

 دو را ترک کن .

اینجا  حرام استیک از انها  سیگار کشیدن و پیپ کشیدن هرکدام یک موضوع کلی است و ما نمی دانیم کدام  :  مثال

   احتیاط ان است که هر دو را ترک کنیم .  جای احتیاط است و

اصل احتیاط واجب است  کدام  نمی دانیم جود دارد وموضوع جزئی  دو:  حالت سوم : شبهه موضوعیه وجوبیه

  .میگوید هر دو را انجام دهیم 

احتیاط می گوید هر نمی دانیم حرام است  وجود داردموضوع جزئی  دوشبهه موضوعیه تحریمیه :   -حالت چهارم  

 ید جفتش را نخوریم .کدام شراب است احتیاط می گودو را ترک کن. دو لیوان نوشیدنی وجود دارد ولی نمی دانیم 

 شبهه غیر محصوره :  -بشبهه محصوره -حالت چهارم خود به دو گروه تقسیم می شود :  الف 

بعضی موقع ها اطراف علم اجمالی تعداش کم است اگر . است  ) در مقابل علم تفصیلی (علم اجمالی  اصل احتیاط برای 

 باید  شراب استاش  مثال دو تا لیوان است مطمئنیم یکی  احتیاط کنیم مشکلی پیش نمی یاید و احتیاط واجب است .

 جفتش را ترک می کنیم .

می  بعضی موقع ها اطراف علم اجمالی انقدر زیاد است که اگر بخواهیم احتیاط کنیم دچار عسر حرج می شویم به این

. در . یکی از لیوان های تهران احتیاط الزم نیست و جای برائت است  در این حالت شبهه غیر محصوره  گوییم  و گوییم 

 و مطابق اصل برائت عمل می کنیم .تهران بینهایت لیوان وجود دارد و نمی شود اینجا احتیاط الزم نیست . 
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یا مثال گزارش شود یکی از فست فود های تهران از گوشت غیر حالل استفاده می کند . اگر در اینجا بخواهیم مطابق 

 و بنابر این مطابق اصل برائت عمل می کنیم . عسر و حرج می شویم اصل احتیاط عمل کنیم دچار 

 دوران بین اقل و اکثر : 

 اقل و اکثر ارتباطی  -ب استقاللیاقل و اکثر بر دو قسم است .الف : اقل و اکثر 

 . چه اکثر باشد چه نباشد اقل کاربرد دارد . اقل به اکثر ربط ندارد اقل مستقل از اکثر است   -الف 

. به این اقل و اکثر استقاللی تومان  9000تومان یا  2000مبلغ دین : شما مبلغی را بدهکارید ولی نمی دانید :  المث

 تومان بری الذمه شده اید .  2000تومان رابپردازید چ به اندازه  2000 اگر به اندازهگویند . چون 

انها می . داد ولی علما می گویند نه  انجام اکثر را وددر اقل و اکثر استقاللی با اینکه میشود احتیاط کرد یعنی می ش

 مثال  کن.اصل برائت را جاری  و بعد. حاال باقی می ماند اقل را انجام بده  گویند

 2000تومان را مطمئن هستید که بدهکارید شما اول  2000تومان . 9000تومان بدهکارید یا  2000شما نمی دانید  

اینجا اصل برائت را تومان بدهکارید یا هیچ . 2000این است که  شما برمی گردید االن مشکلو بعد تومان را می پردازید 

 . جاری می کنیم . یعنی بدهکار نیستی و برو 

در اقل و اکثر ارتباطی علما : یعنی اقل به اکثر ربط دارد یعنی اکثر باشد اقل کاربردی ندارد .  اقل و اکثر ارتباطی

 ند جای احتیاط است . ریسک نمی کنند و می گوی

    نمی دانیم سوره واجب است یا نه باید سوره را بخوانیم . د ر نماز مثال

 قاعده استصحاب :  

یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطالح اصولیین به معنی عمل نمودن به حکم در لغت  لغت تصحاب اس

باشد. بدین صورت که اگر مکلفی در زمانی برای خواندن نماز  میشرعی و دیگر آثار شرعی حکم زمان یقین در زمان شک 

جا با وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شک نمود در این

یت تواند استصحاب نماید و حکم زمان یقین خود )یعنی داشتن وضوء و طهارت را( به زمان شک سرا رعایت شرایط می

 .دهد

این قسم استصحاب در حقوق مدنی «. عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر وجودی باشد :  استصحاب وجودی

قانون آیین دادرسی مدنی صحت این اصتصحاب را در حقوق دٍیًنی تصریح  251کاربرد زیادی دارد؛ به عنوان مثال مادة 

هده کسی ثابت شد اصل بقای آن است، مگر این که خالفش ثابت در صورتی که حق یا دینی بر ع»گوید :   کند و می می

توان گفت در هر موردی  این ماده اگرچه در مورد استصحاب وجودی حق و دین است ولی از نظر وحدت مالک می«. شود

 .توان استصحاب را جاری نمود که شرایط استصحاب وجودی فراهم شد، می

استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده  عبارتست از اینکه مورد :  استصحاب عدمی

 قانون  252در حقوق مدنی جریان این قسم از استصحاب نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه مادة «. باشد
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آن که تصریح هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر » د:گوی می مدنی

 « .شده باشد

 نکته : استصحاب چیزی را ثابت نمی کند استصحاب فرض بقا و یا فرض عدم است . 

با اصل عدم این است که در استصحاب عدمی سابقه  آن. تفاوت شبیه اصل عدم است  تقریبا نکته : استصحاب عدمی

   وضوع مهم نیست اطالعات در باره پیشینه مم روشن است یعنی یک چیزی قبال نبوده و االن هم نیست ولی در اصل عد

  ارکان استصحاب : 

در استصحاب باید سابقه روشن باشد . یعنی می دانیم در گذشته یک چیزی وجود داشته است . مثال یقین سابق : -الف

 حسن سال قبل زنده بوده است .

. حسن پارسال زنده بود  داریم شک  آن نسبت به  حاال داشتیم به همان چیزی که در گذشته یقین شک الحق :  -ب

 و لی االن نمی دانم 

) کی یقین دارید که حسن پارسال  وحدت زمان یقین و شک  که هر دو االن است:  وحدت زمان یقین و شک  -ج

 هم حاال (زنده بود؟ االن  کی شک کردی که حسن االن زنده نیست ؟ دو باره 

: در مثال قبل متقین  دم متقین بر مشکوکقو ت مسلم شک ( ) کوکو مش ) مسلم یقین( تعدد زمان متقین -د

 زنده بودن حسن در سال قبل و مشکوک االن می باشد . 

ستصحاب یا ا نکته : اگر متقین الحق و مشکوک سابق به این استصحاب وارونه یا قهقرایی می گویند که حجت نیست  . 

باشد؛ بر خالف  ر زمان سابق و متیقن آن در زمان الحق میشود که مشکوک آن د ی به استصحابی گفته میایقهقر

در روز جمعه  حسناستصحاب مصطلح که مشکوک آن الحق و متیقن آن سابق است؛ مانند این که شخص به عدالت 

کند؛ در این مورد چنان چه با اجرای استصحاب، عدالت او در روز پنج  یقین دارد، اما در روز پنج شنبه در آن شک می

 که حجت نیست .  ه ثابت گردد، استصحاب قهقرایی صورت گرفته استشنب

 . استکه مانع جریان استصحاب  .می باشد شک سارى به معنی شک سرایت کننده به یقین سابق را شک ساری : 

رضا از علی می پرسد تو  . در زنده بودنش شک دارم االن ولی حسن پارسال زنده بوده است :  علی می گوید  مثال 

می توانید مشخصات حسن را توصیف می گوید  رضابله .  علی می گویدال زنده بوده است ؟ حسن پارس مطمئنی که

. رضا پس از شنیدن می گوید  تو اشتباه می کنی این علی مشخصات حسن را برای رضا توصیف می کند  کنید ؟

رفته است پس نمیتوانم قاعده ست چون یقین سابق از د در این مثال حسین است . شخصی که شما توصیف کردی

 . را جاری کنیم استصحاب 

به معنای صحت تمسک و استناد به استصحاب در مقام عمل و استنباط احکام شرعی است که  حجیت استصحاب : 

استصحاب بعضی ها می گویند  نتیجه آن، منجّزیت در صورت مطابقت و معذوریت در صورت مخالفت با واقع خواهد بود
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زیرا حیوانات هم استصحاب  . فطری است و عریزی موضوعیک  استصحاب، ت . این چیزی که شما می گوییدحجت نیس

 بطور مثال پرندگان النه خود را بطور عریزی پیدا می کنند . می کند . 

ا استصحاب رمرحوم اخوند خراسانی علمای بعد از  متاخر یعنی علمای استصحاب را حجت نمی دانند ولی متقدمعلمای 

 حجت می دانند . 

صیل می باشند یعنی معتقدند در قائل به تف (یا تفکیک صیلقائلین به تف نظر )نظر سوم که شامل نه نظریه می باشد

 بعضی مواقع استصحاب حجت است و در برخی مواقع حجت نمی باشد . 

نصاری می فرماید: شیخ ا:   بیان یکی از نظریات قائلین به نظریه تفصیل  یعنی نظر شیخ مرتضی انصاری

  استصحاب در شک در رافع حجت است ولی در شک در مقتضی حجت نیست

شیخ انصاری می فرماید: استصحاب در شک در رافع حجت است ولی در شک در مقتضی حجت نیست. )گاه اقتضای یک 

دهیم در بیست سالگی  شیء محرز است مثال می دانیم حیوانی مانند فیل می تواند پنجاه سال عمر کند ولی احتمال می

او بر اثر نوعی بیماری از بین رفته باشد این از باب شک در رافع است. گاه در استعداد و اقتضای شیء شک می کنیم مثال 

حیوانی در طویله است که نمی دانیم تا چه مدت می تواند زنده باشد مثال اگر فیل باشد می تواند مدتها زنده باشد ولی 

 روز بیشتر زنده نیست. این از باب شک در مقتضی است.(اگر پشه باشد چند 

. در این که چراغ روشن است یا نه ؟  اریمولی هم اکنون شک د قبال روشن بوده است چراغی فرض کنیم : مثال دیگر

 داریمولی شک ساعت را داشته است  01برای مثال به اندازه کافی سوخت برای روشن ماندن چراغ  می دانیم کهمورد 

سوخت م که آیا به اندازه ای ی. این از باب شک در رافع است. ولی گاه شک دارخاموش شده باشد  یال بر اثر وزیدن بادمث

 اینجا شک در مقتضی می باشد. درده ساعت روشن باشد داشته که مثال برای 

د نمی توان  به ان استصحاب نکته : گاهی اوقات مستصحب قابلیت بقا ندارد . شیخ می فرماید چیزی که قابلیت بقا ندار 

 نمود . ) شک در مقتضی یعنی شک در بقای مستصحب (

 نکته :  انچه که استصحاب می شود به ان مستصحب می گویند .

 : نکته : مقتضی یعنی قابلیت بقای مستصحب  

عاملی زایل شده  بر اثر یک نمی دانیم ولی ما  و شک در مقتضی نداریم . مستصحب قابلیت بقا دارد:  رافعشک  در  

 . شک در رافع   است یا نه : 

 01بطور معمول حداقل قلبلیت بقا را برلی بیست ساله فرد  معموال یک  بود . سالهبیست  یشپسال  01حسن :   مثال 

مطمئن نیستیم او حتما در قید حیات  ادر اینجا ما شک در مقتضی نداریم ولی شک در رافع داریم زیر . سال اینده دارد 

 ؟ باشد بالیای طبیعی از بین رفته  یکی از  او بر اثر  سانحه رانندگی و یا باشد شاید 

  فسم است بر دو شک در رافع   

  خیریا  حسن در اثر سانحه رانندگی یا بالیای طبیعی از بین رفته باشد  اینکه ما نمی دانیم مانند  وجود رافعشک در –الف  
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  ؟ موثر بوده است یا خیر ولی شک داریم که حادث شده است ما می دانیم که رافع گاهی :  شک در رافعیت رافع -ب  

 که فوت کرد و یا هنوز زنده است ؟ نمی دانیمشنیدیم که تصادف کرده است ولی  سال پیش بیست ساله بود 01: حسن  مثال 

 خالصه : 

 حجت نیست استصحاب با شک در مقتضی

 است حجت (شک در رافعیت رافع  ،)  شک در وجود رافع  سامش در  شک در رافع  با همه اقاستصحاب 

 :  رافع  شک در مقتضی و شک در برای مثال حقوقی

خیار عیب ، خیار تدلیس ، خیار غبن   رویت ، خیاربعضی از خیارات فوری هستند : مثل :  شک در مقتضی -الف  

حق ) شک در مقتضی ( استصحاب کرد به انها ی توان مدت کو تاه اعتبارشان نم اینکه در این مورد  به دلیل هستند 

 شفعه در این گروه است 

شک در در عقد نکاح ما  بنابر این پایدار است مگر با انجام طالق زوجیت  پس از عقد نکاح رابطه   شک در رافع :  -ب

وجود شک در وجود رافع  اینجا هیا ن ه استاین ازدواج منجر به طالق شداما اگر تردید داشته باشیم که   .مقتضی نداریم 

شک در رافعیت رافع   در اینجا. و اگر ندانیم که با وجود انجام طالق ایا طالق بطور صحیح انجام شده است یا نه دارد 

 وجود دارد. 

 اگر شک کنیم در صحت طالقاست و کنیم   شک در وجود رافع  تردید در وقوع طالق اگربطور خالصه در عقد نکاح  

 می باشد . شک در رافعیت رافع   شود 

 پس بطور کلی سه نظریه در باره  قاعده استصحاب وجود دارد : 

 یک عده مطلقا استصحاب را حجت می دانند . –الف 

 یک عده مطلقا استصحاب را حجت نمی دانند . –ب 

دارند و در برخی مواقع دسته سوم معتقعد به قاعده تفصیل هستند یعنی در برخی موارد اعتقاد به حجیت قاعده  –ج 

 مخالف ان می باشند .

 کلی :  استصحاب

 استصحاب کلی  –استصحاب جزئی ب  -دو قسم است الف بر استصحاب در یک تقسیم

استصحاب جزئی در موردی است که در بقای فرد معینی که قبالً موجود بوده است، تردید :  استصحاب جزئی -الف

آن عقد معین،  د گردد سپس به دلیلی در بقای آن تردید شود، استصحاب بقایهرگاه عقد معینی منعق مثالً . شود

 . استصحاب جزئی خواهد بود

 :  استصحاب کلی –ب 
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ستصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معین و مشخصی نباشد، بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر ا

اند و در مورد اعتبار این اقسام مبانی  را به سه قسم تقسیم کردهافراد متعدد باشد. در علم اصول این نوع استصحاب 

 اند متعدد ارائه نموده

 استصحاب کلی بر سه قسمت است :  

حاال ما نمی دانیم ان فرض هست یا  کلی در گذشته موجود شده ضمن یک فرض .  استصحاب کلی قسم اول : –الف 

 استصحاب کنیم . . می توانیم کلی را نه بنابر این ما نمی دانیم حاال کلی هست یا نه 

کلی در گذشته موجود شده ضمن یک فرض ولی ما نمی دانیم عمرش کوتاه بوده یا  استصحاب کلی قسم دوم : -ب

 طوالنی بوده حاال هست . در اینجا کلی اش را استصحاب می کنیم . طوالنی : اگر عمرش کوتاه بوده حاال نیست اگر 

ولی ما نمی دانیم  پشه بوده که عمرش کوتاه بوده است یا  بوجود امده ک حیوانی در گذشته علما می گویند یمثال : 

بوده است که عمرش زیاد بوده است ؟ اگر پشه بوده حاال نیست اگه فیل بوده حاال هست اینجا ما حیوان را فیل 

 استصحاب می کنیم . 

ک سری خیارات فوری نیستند و عمرشان کوتاه کوتاه است ی خیارات فوری است عمرشان حقوقی : یک سری مثال

نمی دانیم فوری بوده است یا خیر ؟ اگر فوری بوده است حاال  است اما ما بوجود امدهی عقد  یکیک خیاری درنیست . 

در این حالت می گوییم قبال خیار بوده  . استصحاب می کنیم خیار را بطور کلی .فوری نموده حاال هست نیست ولی اگر 

 پس می توانیم عقد را فسخ کنیم . ) خیار یعنی حق فسخ عقد الزم (  هم هست و حاال

ستصحاب کلی قسم سوم آن است که کلی در ضمن فردی از افرادش موجود گردد، ا:  استصحاب کلی قسم سوم -ج

فرد از کلی رود فرد دیگری به جای آن  سپس از بین برود ولی بقای کلی از این جهت مورد تردید است که احتمال می

 .موجود باشد

او نمی دانیم بعد از ترک که اتاق را ترک کرد. حاال بعدا مشاهده شد بوده است .  ی: حسن یک ساعت پیش در اتاق مثال

از اتاق استصحاب فرد اصال جاری نمی شود ، چون فرد اول ) حسن ( که رفته است یا نه؟ در اینجا   حسین جایشاز اتاق 

ولی استصحاب کلی جاری می شود ، یعنی هم اصل حدوثش مشکوک است ، دوم یعنی حسین خارج شده است و فرد 

 ، استصحاب کرد . می توان کلی انسان را که جامع بین دو نفر است 

 اصل مثبت

  مقدمه :

 استصحاب موضوعی -استصحاب حکمی ب  -الف :  استصحاب در یک تقسیم بر دو قسم است 

 یا حکم است یا موضوع .تصحاب می شود بر دو قسم است یا انچه که اس مستصحبنکته :  

 استصحاب حکمی می گویند .  ، استصحاب بهحکم باشد مستصحب  اگر : استصحاب حکمی -الف 

  را استصحاب می کنیم . هم واجب است در اینجا وجوب واجب بوده است االن  در عصر اسالم: نماز جمعه  مثال
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 گر موضوع  باشد به استصحاب ، استصحاب موضوعی می گویند .مستصحب  ا:  استصحاب موضوعی -ب 

 قبال شراب بوده است استصحاب می گوید حاال هم شراب است که  مثال یک مایعی  مثال :

ما موضوع را استصحاب . حکمش حرمت بوده است  ؟ بلیحکم داشته استایا قبال  استشراب بوده  این مایعی که فبال

 . کم برسیم و به موضوع کاری نداریم ح. یعنی می خواهیم دوباره به برسیم مان حکمی که قبال داشته هبه  می کنیم برای اینکه

می . به این  حکمی را وضع نماییم االن با استصحاب نمی توانیم برای انحکم  باشد اگر موضوعی قبال فاقد اصل مثبت : 

 گوییم اصل مثبت . 

 اصل مثبت حجت نیست . 

عادی ، طبیعی و عرفی موضوع خود را ثابت کند . اصل فقط می تواند اثار  لوازم عقلی ،تصحاب( اصل نمی تواند )اس

 شرعی خود را ثابت کند .

حال با  .حج بر او واجب بوده نبوده است  وروزة  نماز ، در ان زمانساله بود .  01: حسن بیست سال پیش  مثال

 . از ، حج و روزه بر او واجب شده است که در حال حاضر نماستصحاب نمی توانیم ثابت کنیم 

که  االن هم بر او واجب بوده است . نفقه زن و بچه بر او  ، نماز ، روزة ، حج ساله بود .  31سال پیش  01: حسن  مثال

همان  چه حکم هایی بر او واجب بوده است ؟  ساله بوده 31که حسن  سال پیش 01 می گوییمساله است  01حسن 

 بار کنیم .  انو می توانیم احکام موضوعات قبلی را بر .  م اعتبار دارندحاال هحکم ها 

  نکته : اصل مثبت حجت نیست  

 :  عملیهفرمول اصول 

برای یک حکم واقعی نداریم و در نتیجه نمی توانیم به که دلیل اجتهادی در باره موضوعاتی مطرح می شود  اصول عملیه

 پس مبنای رجوع به اصول عملیه شک یا تردید می باشد .  شویم می  تردید  چارو در نتیجه دقطع و ظن معتبر برسیم 

یا نیست .اگر «یعنی هم اکنون االن شک داریم ولی قبال یقین داشتیم » شک دو حالت دارد یا سابقه ان روشن است 

مول اصول عملیه در فریعنی یقین سابق وجود دارد قاعده استصحاب دارای کاربرد می باشد .  سابقه شک روشن باشد

 نمودار پایین قابل مشاهده است . 
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 تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد : 

 در تعارض استصحاب با اصل برائت استصحاب مقدم است زیرا  وقتی سابقه روشن است سراغ برائت نمی رویم  -الف

واجب است یا نه . می رویم سراغ برائت یعنی نماز جمعه واجب نیست . یک دفعه خبر می  : نماز جمعه نمی دانیم مثال

رسد  که قبال واجب بوده است در این موقعیت ما سراغ اصل برائت نمی رویم و اصل استصحاب مقدم می شود چون قبال 

 .  نماز جمعه واجب بوده است بر طبق اصل برائت در این حالت نماز جمعه واجب می شود

 در نعارض بین استصحاب با تخییر  استصحاب مقدم است چون وقتی سابقه روشن است سراغ تخییر نمی رویم . -ب

تماز جمعه حرام است یا واجب ؟ اینجا جای تخییر است . بعد خبر می رسد که قبال نماز جمعه واجب : نمی دانیم  مثال

 د یعنی نماز جمعه واجب ..در این حالت استصحاب مقدم بر تخییر می شوبوده است 

 استصحاب با اصل احتیاط استصحاب مقدم است چون وقتی سابقه روشن است سراغ احتیاط نمی رویم .در تعارض   -ج

؟ اینجا جای احتیاط است . بعد خبر می رسد که قبال نماز ظهر جمعه نمی دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه 

 جمعه واجب .  ت استصحاب مقدم بر احتیاط می شود یعنی نمازجمعه واجب بوده است .در این حال

القرعه لکل امر مشکل داریم ) که  استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است . زیرا قرعه جایی است در تعارض  -د

 با وجود استصحاب نوبت به قرعه نمی رسد .و استصحاب مشکل را حل می کند و (  مشکل

یه دفعه خبر می : قرعه می کشیم می افتد به نام حسن .  حسیناست یا  حسنی دانیم مال مثال : یک کتاب است نم

.در این حالت استصحاب مقدم بر قرعه می شود  می شود یعنی حسین مالک رسد که دیروز حسین مالک بوده است 

 کتاب می شود .

  اره) ظن معتبر ( است مقدم است چون قاعده یک ام دقاعده ی، در تعارض استصحاب با قاعده ید  -ه

. است . قاعده استصحاب عدمی می گوید که او مالک نیست قاعده ید می گوید او مالک یک نفر مالی در ید اوست :  مثال

 مال یک نفر است  ،یعنی مال 

 مقدم است . در اینجا استصحاب عدمی 

 .ن معتبر ( است چون اماره) ظ مقدم است صحت در تعارض استصحاب با قاعده صحت ، قاعده  -و

. قاعده صحیح می گوید صحیح است باطل است یا صحیح .: یک عقد واقع شد ما نمی دانیم  003ماده  : مثال

در اینجا قاعده صحت بر استصحاب ) جون این عقد قبال نبوده حاال هم نیست (  استصحاب می گوید صحیح نیست . 

   .مقدم است و عقد صحیح می باشد 

 . آن معلوم شود محمول برصحت است مگراینکه فساد امله که واقع شده باشدهرمع - 003ماده 

  تزاحم وتعارض  ات اصطالح   -ز 

 این دو قاعده مقدم هستند چون هر دو اماره اند . فراق و تجاوز  تعارض استصحاب با دو قاعده در -ح
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رکن بعدی ه چون رفت جا جای قاعده تجاوز استایندر وسط نماز شک می کنیم جزء قبلی را بجا اورده ایم یا نه؟  مثال :

معموال رکن قبلی  خوانندنماز می  وقتی که غالب مردم  به این مفهوم کهاماره مبتنی بر غلبه است  وچون اماره است  . 

  می اورند پس البد تو هم بجای اورده ای . را بجای 

رکن قبلی بجای اورده استصحاب  مطابق اصل  یا نهپس اگر در وسط نماز شک کنیم که جزء قبلی را بجای اورده ای  

بجای اورده شده است و در تعارض قاعده استصحاب و تجاوز قاعده تجاوز بجای  نشده است ولی مطابق قاعده تجاوز 

 مقدم است چون اماره است و اماره هم داللت بر غلبه دارد . 

 فارق از زمان قاعده فراق یعنی  -ت

استصحاب می گوید ده فراق می گوید خوانده ای . ی مثال در رکعت دوم حمد خواندم یا نه ؟ قاعنماز تمام شد . شک کرد

 استصحاب و فراق قاعده فراق مقدم است چون قاعده فراق اماره است . نخوانده ای . در تعارض بین 

 هم اماره است و مقدم بر استصحاب است .  ءدرنکته : قاعده 

ی- تعارض دو استصخاب : گاهی دو استصحاب با هم تعارض دارند یکی را استصحاب سببی و دیگری را مسببی گویند 

 . استصحاب سببی بر مسببی مقدم است . ) البته بعد از در ک اینکه کدام سبب و کدام مسبب است (

 را ه حل شناسایی استصحاب سببی از استصحاب مسببی:

یکی از دو استتصحاب را جاری می کنیم اگرشک در دومی از بین رفت اولی می شود سببی و دومی می شود مسببی . 

اگر یکی را جاری کردی و شک در دومی از بین نرفت اولی می شود مسببی و دومی می شود سببی. ) انکه شک را در 

 دیگری از بین برد ان می شود سببی و دیگری مسببی(

مثال : فقهی : یک ظرف اب داریم که  قبال پاک بوده است  ) ظهارت و نجاست حکم وضعی است ( استصحاب می گوید 

االن هم پاک است . یک لباسی قبال نجس بوده استصحاب می گوید االن هم نجس است . حال لباس افتاد در اب حال 

آیا. اب نجس شد یا لباس پاک  شد  حال دو استصحاب داریم که با هم تعارض دارند ؟  جواب اگر طهارت اب را 

استصحاب کنیم شک در مورد لباس از بین می رود . پس  استصحاب طهارت اب می شود سببی  استصحاب نجاست 

لباس می شود مسببی . ولی عکسش ممکن نیست . یعنی نجاست لباس را استصحاب  کنیم شک در مورد اب از بین 

 نمی رود . پس استصحاب طهارت اب سببی و استصحاب نجاست لباس مسببی .

مثال حقوقی : یکی وکیلی ملک موکلش را فروخت. حاال شک داریم موقع فروش وکالتش باقی بوده یا نه ؟ یعنی فروش 

صحیح بوده یا نه  اگر وکالت وکیل را استصحاب کنیم شک در مورد مالکیت خریدار از بین می رود. و خریدار مالک ملک 

 خریداری شده می باشد . پس استصحاب وکالت وکیل می شود  سببی استصحاب  عدم مالکیت خریدارمی شود مسببی .

 تعارض ادله : یک اصطاع داریم تعارض یو دیگری تزاحم : 

تعارض : هر گاه دو یا چند دلیل متعادل در جهت عکس یکدیگر قرار گیرند به طوری که عرفا نتوان آنها را  عریفت -الف 

را تعارض دو دلیل نامند. این تعارض می  جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد و همدیگر را نفی کنند حالت ان دو دلیل
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تواند در تمامی نواحی باشد یا برخی نواحی مثال اگر یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید نماز 

جمعه حرام است که این دو دلیل در تمامی نواحی با هم معارضند اما در مثال نماز در مکان غصبی اگر نماز در حال قضا 

اشد و از طرفی حرمت تصرف مکان غصبی هم وجود دارد یکی از این دو دلیل یکی می گوید نماز بخوان و دیگری شدن ب

  .می گوید غصب نکن این تعارض در یک مصداق است نه در همه نواحی

اشخاص ذیل محجور هستند )صغار، غیررشید،  قانون مدنی مقرر می دارد 0011مثال قانونی برای تعارض: ماده 

ق  003مقرر می دارد )معامله با اشخاصی که عاقل و بالغ ورشید نیستند باطل است( در مقابل ماده  000نین( ماده مجا

 تعارض وجود دارد.  003و 000م مقرر می دارد )معامله محجورین نافذ نیست.( بنابراین مالحظه می شود بین مواد 

که مجازات قانونی آنها اعدام باشد صدور قرار بازداشت موقت جایز ق .م.ا مقرر می دارد :درجرائمی  30دیگر.ماده   : مثال

همان قانون مقررمی دارد: در جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد صدور قرار  30است )اختیاری(. در مقابل ماده 

ن تشکیل دادگاههای قانو 4بازداشت موقت الزامی است. بنابراین بین دو ماده تعارض وجوددارد. همچنین تبصره ماده 

عمومی وانقالب مقرر می دارد: رسیدگی به جرائمی که مجازات آن صلب می باشددر صالحیت دادگاه کیفری استان 

همان قانون اشعار  0است.) تنها جرائمی که مجازات آن صلب می باشد محاربه وافسادفی االرض است( درمقابل ماده 

 .االرض در دادگاه انقالب رسیدگی می شودداشته است : به جرم محاربه یا افساد فی 

تزاحم از ماده زحمت است و در اصطالح هر گاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند به گونه ای که  ب. تزاحم:

نتوان به هر دو عمل کرد ) در مقام امتثال و عمل ( به آن تزاحم گویند و آن دو حکم را متزاحمین گویند مثل اینکه دو 

ر حال غرق شدن باشند و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد و تنها بتواند یک نفر را نجات دهد عقل می نفر د

 گوید باید اهم را مقدم داشت و اال انسان مخیر است

قانون مدنی نفقه ابوین بعهده اوالد می باشد. همچنین به موجب ماده  0011ماده : به موجب  ال قانونی برای تزاحممث

همان قانون نفقه زن بعهده شوهر است. حال اگر کسی هم مادر داشته باشد وهم زوجه وقدرت پرداخت نفقه  0111

مقرر می  0010هردو را نداشته باشد بین اجرای دو حکم تزاحم به وجود می آید. در این حال برای رفع تزاحم ماده 

 ه مقدم بر سایرین خواهد بوددارد: در صورت بودن زوجه ویک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوج

 داریم یا خیر : ) عامل ترجیح دهنده (  در تزاحم باید اول ببینیم منجح تزاحم : 

 یعنی یکی از دیگری مهم داریم . اهم و مهم داریم منحجح داریم یعنی : حالت اول

 اهم و بعد مهم . هم است اول وقتی اهم وم یکی عالم است و دیگری یک فرد عادی . می شوندغرق  ندمثال : دو نفر دار 

ترتب می  به این قاعدهاگر اهم را ترک کنیم باز مهم از گردنت ساقط نمی شود مهم  یک نکته داریم  در اهم  و نکته :  

 .گویند 

هم  هر دو مثال دو نفر دارند غرق می شوند  و هر دو مساوی است  ) اهم و مهم  نداریم (   حالت دوم : منجح نداریم 

 . در اینجا اصل تخییر حاکم است . ه اند غریب
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 . رض واقعی و تعارض ظاهریاتع:  رض دو قسم است ا: تع تعارض

. هیچ راه جمعی نداریم  دو دلیل واقعا با هم تعارض داریم  در تعارض واقعی  . رض مستقر گوینداعتتعارض واقعی را 

اقطا یعنی : اگر دو دلیل با هم معارض بودند هر دو از درجه تعارضا تس الدلیالن اذا. در اینجا هر دولیل ساقط می شوند 

 هستند .  اعتبار ساقط

یکی قطعی و دیگری اگر دو دلیل داشته باشیم متکافی باشند .  دلیلرض واقعی یک شرط دارد و ان اینکه هر دو اتع

  ظنی باشد ان دو دلیل متکافی نیستند  و در اینجا دلیل قطعی را می گیریم . 

دو دلیل ظاهرا با هم تعارض دارند کمی تامل شود می شود انها را با .  ض غیر مستقر گویندظاهری را تعاز تعارض

 چهار طریق با هم جمع کرد : 

اکرم ) اخراج حکمی ( . : یعنی اخراج دلیل دوم می اید یعضی از افراد اول را از حکم خارج می سازد .  تخصیص -الف

 العلما الی الفساق 

شخصی می  اکرم العلما  .از حکم وموضوع خارج بوده است یعنی یک فردی از ابتدا  :  خروج موضوعییاتخصص  -ب

 گوید جهال چطور : جواب می شنود انها از ابتدا از موضوع خارج بودند . 

: عبارت است از خروج فردی از حکمی که برای موضوعی صادر شده است. به عبارتی حکومت عبارت است  حکومت -ج

حکومت گرچه از یک جهت مانند  تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا حکم دلیل دیگر به نحو توسعه یا تضیق. از

تخصیص است؛ یعنی عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوع صادر شده است ولی از جهتی با آن 

شوند بدون تصرف و دخالت در موضوع ؛ ولی در  یفرق دارد و آن، این است که در تخصیص فرد یا افرادی از حکم خارج م

 .شود حکومت با تصرف و دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می

گفته شود: عالم فاسق را احترام نکنید این از باب تخصیص خواهد بود ولی اگر  علماء  همة به پس از امر به احترام مثال ً

باشد البته ممکن است دلیل حاکم به جای تضییق در موضوع  ز باب حکومت میا« فاسق ، عالم نیست »    گفته شود :

 .عکس تخصیص خواهد بود   حکم، در آن توسعه دهد که در این صورت، نتیجة

: ورود عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد، ولی قانون آن را خارج دانسته است یا  ورود   -د

هر مردی که به سن  »از عموم خارج است ولی قانون آن را داخل دانسته است؛ مثالً اگر گفته شود:  برعکس، موضوع واقعاً

مشمولین نظام وظیفه  0311هرگاه بخواهند اول مهرماه « رسد باید خدمت نظام وظیفه را انجام دهد  بیست سالگی می

بیست سالشان تمام شده باشد.  11روز اول مهرماه  باشند تا اینکه 0311را احضار نمایند باید مشمولین متولد اول سال 

به خدمت  0311باید روز اول مهرماه  0301متولدین سال   حال، هرگاه مقررات نظام وظیفه داللت کند بر اینکه همة

ولی  از موضوع دلیل اول خارجند  اند در حالی که واقعاً نظام بروند در اینجا افراد کمتر از بیست ساله را مشمول دانسته

و « ورود » این را هم از آن موضوع دانسته است، چنین وضعی را « تعبداً   »مقررات چنین داللت داشته و به اصطالح 

  گویند.« مورود »و دلیل اول را « وارد » دلیل دوم را 
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وت که در از دایرة موضوع حکم بیرون است، با این تفا  ورود از جهتی شبیه تخصص است؛ زیرا هر دو شیء حقیقتاً

تخصص این خروج ، تکوینی و بدون اعمال تعبد از سوی شارع است، ولی در ورود به واسطه تعبد است. دلیل دال بر این 

تعبد ، بر دلیل دیگر وارد خواهد بود، مثالً دلیل اماره بر دلیل برائت عقلی وارد است؛ چون با بودن اماره، موضوع برائت 

شود و آن  گردد. از همین جا تفاوت ورود با حکومت نیز دانسته می منتفی می  ، حقیقتاًاست « عدم بیان» عقلی که همان 

اما در حکومت ، موجب خروج  گردد ، اینکه در ورود ، تعبد شارع موجب خروج حقیقی شیء از دایرة موضوع حکم می

  حکمی و تنزیلی آن است

مشکل را از بین وارد می شود و استصحاب   .م قرعه : اینجا موضوع مشکل است . حکالقرعة لکل امر مشکل  مثال :

 . استصحاب وارد بر قرعه است است قرعه هم از بین رفت . استصحاب وارد بر قرعه چون  میبرد 

حال  .و حکم قبیح  بودن  عقاب بال بیان  موضوع   : در این قاعدهقبیح  عقاب بال بیانقاعده  قبح عقاب بال بیان :  مثال :

نیز  « عقاب قبیح بودن» که حکمش از بین برد و است « بال بیان » را که در اینجا موضوع  و )  وارد  (  یدیک بیان رس

 دیگر فبیح نیست و فرد را می شود مجازات کرد . نتیجه اینکه هم اکنون عقاب . بتبع از بین رفتن موضوع زایل گردید

 قبح عقاب بال بیانتوضیح اضافی در باره قاعده : 

مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابالغ نشده است، چنانچه شخصی م اجمالی قاعده : مفهو 

 .مرتکب گردد، مجازات او عقال قبیح و زشت است
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