
1............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

 



2............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

فهرست مطالب

2...........................................................................................................................................................مطالبفهرست
6...............................................................................................)البرزوکاليکانونیکرتبه( جهانشیرينیمامقدمه
7.......................................................................................................................................هاشمیانمرتضیسیدمقدمه
8....................................................................................................وکالتآزمونبرايفقهاصولمطالعهشیوهبهترین

9.....................................................................................................................................................احکاماستنباطادله
9...........................................................................................................................................................................قرآن
10...........................................................................................................................................مدنیومکیهايسوره

10..........................................................................................................................................استالصدورقطعیرآنق
10............................................................................................................................................................قرآندرنسخ
11...................................................................................................................................................قرآندرنسختعداد

12.................................................................................................................داریم؟منسوخوناسخکریمقرآنردچرا
13..........................................................................................................................................................قرآنتخصیص
14......................................................................................................................قرآندرتخصیصازهایینمونه
16.....................................................................................................................قانوندرتخصیصازهایینمونه

16........................................................................................................................................................................:سنت
16..............................................................................................................................سنیوشیعهنظرازسنتتعریف
................................................................................................................................18معصومچهاردهقول
.................................................................................................................................18معصومچهاردهفعل

...............................................................................................................................18معصومچهاردهتقریر
...............................................................................................................19معصومتقریرحجیتشرایط

19..............................................................................................................................................................سنتحجیت
19...................................................................................................................................................قرانآیات

20.......................................................................................................................................................احادیث
21...................................................................................................................................................عقلیدلیل

21.......................................................................................................................................................................اجماع
22......................................................................................................................سنتاهلعلمايقولزااجماعتعریف
23..........................................................................................................................شیعهعلمايعقیدهبهاجماعتعریف

23.....................................................................................................شیعهوسنیعلمايعقیدهبربنااجماعفرق
24....................................................................................................................................اجماععناصرتحلیلوتجزیه

26................................................................................................................................................اجماعحجیتمدارك
26..............................................................................................................شیعهمذهبدراجماعحجیتمدرك
27.......................................................................................................سنتاهلمذهبدراجماعحجیتمدرك
27.....................................................................................................................................قرآنیآیات: اول



3............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

28......................................................................................................................................عقلیدلیل: سوم
28.............................................................................................................................برد؟پیاجماعبهتوانمیچگونه
28..........................................................................................................................................اجماعتحصیلهايروش

29....................................................................................................................................اجماعیلتحصطریقه
29..........................................................................................................................................اجماعنقلطریقه

29..........................................................................................................حقوقعلمايعقایدودکترینبااجماعمقایسه
30..........................................................................................................................................................................عقل

31..........................................................................................................فقهاصولدرعقلیدلیلبرايهاییمثال
31............................................................................................................................................شرعوعقلبینمالزمه
32................................................................................................................................سنیوشیعهدیدازعقلحجیت
32...................................................................................................................اخباریونواصولیوندیدازعقلحجیت
32.......................................................................................................................................................عقلیدلیلاقسام

32............................................................................................................................................عقلیمستقالت
32.............................................................................................................................................عقلیمالزمات
33.......................................................................................................عقلیمستقلغیروعقلیمستقلفرق

33........................................................................................................................................................................قیاس
34..............................................................................................................................................................قیاسارکان

34.............................................................................................................الذکرفوقمثالدرقیاسارکانبررسی
35..................................................................................................................................قانوندرقیاسبرايمثالچند

35..............................................................................................................................................................قیاساقسام
35....................................................................................................................................................اولتقسیم
36...................................................................................................................................................دومتقسیم

36.............................................................................................................................................................قیاسحجیت
37.....................................................................................................................قیاسبهنکردنعملمورددرروایاتی

38..................................................................................................................................................................استحسان
38.......................................................................................................................................استحسانهايمثال

39................................................................................................................................................استحسانحجیتادله
39........................................................................................................................................)استصالح( مرسلهمصالح
40............................................................................................................................................................مصالحاقسام

40........................................................................................................................مرسلهمصالحمورددرعلماءنظرات
41................................................................................................................)مرسلهمصالح(استصالحواستحسانفرق

41...........................................................................................................................................................عادتوعرف
42.................................................................................................................................................قانونوعرفرابطه
43.......................................................................................................................................................................عادت
44.............................................................................................................................................................عملیهاصول
45...............................................................................................................................................................برائتاصل

45..........................................................................................................................................اصطالحولغتدربرائت
46.............................................................................................................................................برائتاصلحجیتادلّه

46...........................................................................................................................................................آیات
48........................................................................................................................................................روایات



4............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

49................................................................................................................................................برائتاصلتقسیمات
49................................................................................................................................................قانونیبرائت
50..................................................................................................................................................لیعقبرائت

50...........................................................................................المللیبینوداخلیقوانیندربرائتاصلازهایینمونه
50........................................................................................................................................اساسیقانون:الف
51..............................................................................................................................................جزاحقوقب
51............................................................................................................................................مدنیحقوق:ج
51......................................................................................................................................المللیبینقوانین:د
52.............................................................................................................................................................احتیاطاصل

52..........................................................................................................................احتیاطاصلبرايهاییمثال
53............................................................................................................................................................احتیاطاقسام

53...............................................................................................................................................عقلیاحتیاط
53..............................................................................................................................................شرعیاحتیاط

53.......................................................................................................................................احتیاطاصلاجرايشرایط
53............................................................................................................................نظاماختاللنیامدنپیش1
54.............................................................................................................................حرجوعسروجودعدم2
54.......................................................................................................................دیگراحتیاطبامعارضهعدم3
54............................................................................................................................................................احتیاطدالیل

54..................................................................................................................................................:عقلىدلیل
55...................................................................................................................................................:نقلىدلیل

55...............................................................................................................................................................ییرتخاصل
55....................................................................................................................................................تخییراصلتعریف
55....................................................................................................................................تخییراصلاصطالحیتعریف
56....................................................................................................................................................خییرتاصلمجراي

56........................................................................................................................................................استصحاباصل
57......................................................................................................................................................استصحابارکان
57..............................................................................................................................................سابقیقین-1
57.........................................................................................................................)جدیدشک(الحقشک-2
57.......................................................................................................................شکویقینمتعلقوحدت-3
57.............................................................................................................................................استصحابحجتمبانی
57.............................................................................................................................................عقالءبناي-1
58..............................................................................................................................................عقلحکم-2
58...................................................................................................................................................اجماع-3
.............................................................................................................................58معصومینروایات-4
58.......................................................................................................................................................استصحاباقسام

58...................................................................................................................عدمیووجودياستصحاب:الف
59..................................................................................................................موضوعیوحکمیاستصحاب:ب
60.............................................................................................رافعدرشکومقتضیدرشکدراستصحاب:ج
61.............................................................................................................................کلیوجزئیاستصحاب:د
62......................................................................................................................................................حادثتأخراصل

64.................................................................................................................................ادلهسایربااستصحابتعارض
64.......................................................................................................................استصحابویدقاعدهارضتع

64....................................................................................................................برائتاصلواستصحابتعارض
65....................................................................................................................تخییراصلواستصحابتعارض
65....................................................................................................................قرعهقاعدهواستصحابتعارض



5............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

66.......................................................................................................................یدقاعدهواستصحابتعارض
66...................................................................................................................صحتاصلبااستصحابتعارض

66.......................................................................................................................................................................اجتهاد
67........................................................................................................................................................اجتهادتاریخچه

68...................................................................................................................................................اجتهادگذارانبنیان
68...........................................................................................................................................................مقلدومجتهد

68.........................................................................................................................................................اجتهادمقدمات
69.............................................................................................................................................................اجتهاداقسام

69................................................................................................................................................مطلقاجتهاد
69...............................................................................................................................................تجزّياجتهاد

69.........................................................................................................................تجزياجتهاددراختالف
70...............................................................................................................................................................فتواحجیت
70............................................................................................................................................تصویبوتخطئهنظریه

70................................................................................................................................................تخطئهنظریه
71..............................................................................................................................................صویبتنظریه

71.............................................................................................................................تخطئهوتصویباصطالحتفاوت
71.................................................................................................................................................اجتهادثبوتهايراه
71.........................................................................................................................................................................یدتقل

72.............................................................................................................................................................میتازتقلید
72.............................................................................................................................................................اعلمازتقلید

74..........................................................................................................92وکالتزمونآبرايآمادگیطرحمجریان



6............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

)رتبه یک کانون وکالي البرز( جهانشیرينیمامقدمه
گرامیسرورانخدمتسالمبا

فقـه، اصـول درسدرآمـادگی بـراي بخـوانم، درسارشدآزمونبرايگرفتمتصمیمکه91سال

متوجـه فراوانجستجويازپساماباشدداشتهحقوقیهايمثالکهگشتممیايجزوهیاکتابدنبال

کتـابی جلـد پنجازوشدمکاربهدستخودمهمین،براي. نداردوجودمنبعیچنینمتأسفانهکهشدم

بـراي کههاییمثالنمونه،براي. کردمبنديمبحثواستخراجراحقوقیمثالهايداشتماصولبرايکه

پـس، آنازونوشـتم؛ عـام مبحـث زیـر وجـا یـک دررابودآمدهکتابجلد5ایندرعاممبحث

. خواندممیرامثالهایشوکردممیمراجعهبودمنوشتهکهايجزوهبهخواندممیرامبحثیکههنگامی

قـرار اختیارتـان دروکنمآمادهدوستانشمابرايراامجزوهگرفتمتصمیموبالگم،اندازيراهازپس

بـا رابطـه ایندر. شدمآشناعزیزهاشمیانآقايباحقوقاساتیدازیکیطریقازخدالطفبه. بدهم

وآیـات درحقـوقی اسـتداللهاي زمینـه ایـن درکتابیدارندقصدشدممتوجهوکردمصحبتایشان

ایـن برقرارودادمانجامهاییصحبتایشانباشدهاشارهيجزوهباارتباطدر. کنندتالیفروایات

بنویـسند مبحـث هرمورددرمختصريتوضیحیکابتدادروکنندترکاملراجزوهاینایشانکهشد

وداشـت صـفحه 25بـودم کردهآمادهمنکهاياولیهيجزوه. دهندارائهرامبحثهريمثالهابعدو

قـسمت درگرامیـان اشمرويپیشيجزوهامانداشتهامثالدركبراينیزاينشانهوتوضیحهیچ

رابطـه ایـن دراگـر عزیـزان شما. هامثالدركبرايهایینشانهوتوضیحاتباداردصفحه78اول

درفقـه اصـول تـدریس هسـابق ایـشان کـه اینبهتوجهباهاشمیان،آقايباتوانیدمیداشتیدپرسشی

.بگذاریدمیاندردارنددانشگاه

آزمـون آمـادگی طـرح مجریانکهصادقیانوپورمهديوريحیدهاشمیان،آقایانازپایان،در

.دارمراتشکرکمالهستندوکالت

جهانشیرينیما. باشیدپیروزوتندرست
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هاشمیانمرتضیسیدمقدمه
خداوندلطفبهکهمختصرياطالعاتبهتوجهباوکالتآزمونداوطلبانبرايکردمتالشبارها

بزرگـوارم بـرادر کـه ایـن تانداشتمتوفیقولینمایمتدوینراايهجزوامنمودهکسبفقهاصولدر

قـاطع اَمـر ایـن انجامبررابندهپیشنهاداینودادندرااقداماینپیشنهادجهانشیرينیماآقايجناب

قـرار وکالـت آزمـون داوطلبـان ودانشجویانتوجهموردمختصرينوشتهاینمطالبامیدوارم. نمود

کـه نیستاینازترشیرینبرایمچیزهیچزندگیدرکهچرا. کنندمطلعآننقایصازراهبندوبگیرد

انتهـا در. نماییـد عرضهبندهبرراخودانتقاداتوایراداتدارمتقاضاعزیزخوانندهشماازوبیاموزم

آزمـون درقبـل سـال درکـه دوسـتانان تجربیاتازکنممیپیشنهادوکالتآزمونعزیزداوطلبانبه

عزیزاناینبرايچیزهیچکهچرانمایید؛استفادهاندنمودهکسبخوبیيرتبهخداوندلطفبهوکالت

.  باشندشاهدراشماموفقیتکهنیستاینازترشیرین

هاشمیانمرتضیسید/ شماارادتمند
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وکالتآزمونبرايفقهاصولمطالعهشیوهبهترین
مشکل،اینرفعبرايوشودمیفراموشسرعتبهآنمطالبوارفرّاستسیدرفقهاصول

رامطالبثانیاًبسپارید؛ذهنبهمتعدديهايمثالبارامبحثهراوالًکهاستاینشیوهبهترین

. کنیدتکرارودوره) ریزیتانبرنامهنوعبهبسته(باریکوقتچندهر

دارنـد فقـه اصوليمطالعهبرايکافیزمانکهدوستانیوشاغلغیردوستانبه*
صـورت بـه راخیـز شـب رضامحمدتالیفدانشگاهیفقهاصولکتابابتدادرکنممیتوصیه

روانوسـاده العـاده فـوق کـه چرابرد؛نمیزیاديزمانکتاباینيمطالعه(کنندمطالعهعمیق

مبحثهربرايوکنیدتمرکزکتابهايمثالرويبرکنید،میمطالعهکهمبحثیهردرو) است

. بیابیـد همرادیگريحقوقیهايمثالکتاب،اینحقوقیهايمثالبرعالوهکنیدسعیخودتان

ازقبـل کـه صـورتی در(کنیـد مطالعـه رامحمديابوالحسنفقهاصولکتاببعد،يمرحلهدر

چـرا شـود، میسختشمابرايارکباشید،نخواندهرادانشگاهیفقهاصولکتاب،اینيمطالعه

. انـد نـشده دادهشرحدقیقاًمباحثوداردوجودگوییکلیمحمديابوالحسنآقايکتابدرکه

تکیهبیشترنمایید؛دقتاگر. نماییدتمرکزمحمديابوالحسندکترکتابهايمثالرويبراکنون

).  باشدمیهامثالرويبرماسخن

. نماییـد مطالعهدقتبهراشهبازياستادتستکتابوبپردازیدنزدتستبهبعدمرحلهدر

. نماییدمطالعهدقیقبایدهمراایشانينامهپاسخکهباشیدداشتهتوجهمرحله؛ایندر

ندارنـد فقـه اصـول يمطالعـه برايکافیزمانکهدوستانیوشاغلدوستانبه*
دروکنندمطالعهدقیقراخیزشبرضامحمداهیدانشگفقهاصولکتابابتدادرکنممیتوصیه

زدن،تـست در. کننـد مطالعـه راشـهبازي حـسین محمددکتراصولتستکتاببعديمرحله

.باشدنمیشدهبیانکتابایندرخانوادهآزمونبرايکههاییتستيمطالعهبهنیازي
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احکاماستنباطهادل
تند که فقیه و مجتهد با اسـتفاده از آنهـا احکـام شـرعی را                ادله استنباط احکام، مواردي هس    

این مـوارد    هر یک از   که... اجماع و    ،سنت ،ندله استنباط احکام عبارتند از قرآ     ا. کنندیمصادر  
.دهیمیمرا در این جزوه در جاي خود توضیح 

تناد آیه ي دوم این حکم که باید به زن و مرد زناکار صد ضربه شالق زد را، فقیه به اس: مثال
: بیان نموده است)یعنی یکی از ادله استنباط احکام (سوره نور 

تازیانـه صـد رازناکارمردوزنازیکهر. والزَّانِی فَاجلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِائَۀَ جلْدةٍ الزَّانِیۀُ
. 2/ نور . بزنید

نآقر
اسالمى و مکاتـب فقهـى در   هايفرقهازیکچهیکهاستفقهىمسلممنابعازمجیدقرآن 

.اندنکردهمبنا و منبع بودن آن تردیدى 

اى است از آنچه که خداونـد بـه وسـیله           مجموعه ،اهللا  کریم معجزه جاویدانِ رسول   قرآن  
.اکنون در دسترس ما استبراى هدایت شدن مردم نازل فرموده و همر وحى بر پیامب

حضرت نیز متناسب بـا     آن ه، معجز باشدیمآخرین فرستاده خداوند     اهللا  از آنجا که رسول   
رسالت جاویدان آن بزرگوار ملحوظ گردیده و بر خالف معجزات سایر انبیاء که صـرفاً اعمـالى                 

اي اسـت همیـشگی و کتـابى اسـت کـه            آور و مختص به ناظرینِ زمان خود بوده، معجزه        شگفت
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ین منبع براى استخراج قوانین قـرار گیـرد و بـا کمـک              ترتواند غنى اعصار مى  ههمواره و در هم   
.دنیازهاى فردى و اجتماعى بشر باشهگوى کلیاجتهاد جوابهنیروى قُدسی

هاي مکی و مدنیسوره
نازل گشته و نزول بیش سال و چند ماه بر پیامبر 23به صورت تدریجى در مدت   قرآن  

قىِ آن در مدینه انجام گرفته است؛ لـذا سـوره           از نصف آن قبل از هجرت رسول اهللا در مکه و با           
.تها مکى اسو اکثر آنگرددیمبه دو بخش مکى و مدنى تقسیم قرآن هاى 

توحید و معـاد     به خصوص هاى مکى معموالً کوتاه و مربوط به امور اعتقادى،          سوره
باشندمی

   حـث قـرار   اند و بیشتر مسائل تشریعى و تقنینى در آنها مورد ب  سوره هاى مدنى بلند
.دگیرمى

قطعی الصدور است قرآن 
قطعی الصدور است؛ این جمله به این معنا است که این کتاب الهی از جانـب خداونـد                  قرآن  

و از جانب خداوند کـریم صـادر شـده اسـت     قرآنکه کریم صادر شده است و ما به این مسئله      

. قطع و یقین داریمدست ما رسیده استبه

نسخ در قرآن
. ر لغت به معنی ازاله، تغییر، ابطال و از بین بردن استنسخ د
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نسخ در اصطالح یعنی از بین بردن حکم شرعی سابق با قرار دادن یک حکم شرعی جدید،                 

به طوري که این دو حکم با هم قابل جمع نباشند و نتوانیم در یک زمان واحد به هر دوي آنها با         

. گویندیمبق را منسوخ حکم جدید را ناسخ و حکم سا. هم عمل کنیم

کـه از   . مثل اینکه حکمی صادر شود مبنی بر این که شود نباید در حال مستی نماز بخوانیـد                

حال فـرض کنیـد   . که در حاالت غیر از نماز، مست بودن اشکال ندارد  شودیمفهمیده   حکماین  

.استحاالت حرام و ممنوع هصادر شود و بگوید مستی در همچند وقت بعد حکم جدیدي

نمودهآنجایگزینجدیديحکمونمودهنسخرااولحکمدوم،حکممثال،ایندرکهبینیدمی
.نامیممیمنسوخرااولمحکوناسخرادومحکم. است

تعداد نسخ در قرآن
ناسخ و منـسوخ را از       تواندینمشناخت ناسخ و منسوخ نیاز به علم زیادي دارد و هر کسی             

عـراق مـردم فقیـه راتـو «: فرمـود کوفـه فقیهـان ازیکـی بـه صادق   امام. هم باز شناسد  

وقـرآن   از: گفت»گیري؟میبهرهمنبعکدامازخودفقاهتدر«: فرمود. آري: گفت»گویند؟می

ازکـامالً راناسـخ آیـا وداري؟شـناخت درستیبهخداکتابازآیا«: فرمود! ر  پیامبسنت

خداوندکهراچیزياي؛کردهادعاايگستردهعلم«: فرمود!آري: گفت»؟سازيیمجدامنسوخ

».استدادهقرارشایستگاننزدتنها

کـه حکمـی تشریعبرايمردمکردنآمادهبرايگاهیافتد؛میاتفاقمختلفیدالیلبهنسخ

بـود کردهمکلّفرامردمکهحکمینسخمثلاست؛سختفعلیوضعیتبامردمبرايآنتحمل

سـپس وبیاورنـد روييخـوار شـراب تركبهکمکممردمتانخوانندنمازمستیحالتدرکه

.شدممنوعحاالتههمدريخوارشرابآناساسبرکهآمدجدیديحکم



12............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

شـد روبروکوفهقاضیانازیکیباعلیامیرالمومنینکهگویدمیسلمیابوعبدالرحمان

آن! نـه : گفتقاضیآن»؟شناسییممنسوخهآیاتازجداراناسخهآیاتآیا«: پرسیداوازو

.»ايساختهنابودرادیگرانهموکردهنابودراخودهمصورتایندر«: فرمودحضرتگاه

درعلماءاختالفموجبهمماعصردرمنسوخوناسخشناختمورددرحساسیتهمین

ـ زیادرامنسوخآیاتتعدادبرخی. استشدهمسئلهاین اسـت معتقـد سـیوطی مـثالً . داننـد یم

موردیکفقطرانسخخوییاهللاآیهمثلبرخیواستگرفتهصورتقرآن  درنسخیکوبیست

.استشدهواقعقرآن درنسخموردپنجاستمعتقدطباطبایی،هعالمدانند؛می

ـ نـسخ شـرایط دراخـتالف بـه مربـوط اختالفاتاین نـسخ شـرایط دربرخـی ؛شـود یم

وگنجدمیآنهاشرایطوتعریفدرمحدودتريآیاتلذا؛شوندیمقائلبیشتريهايسختگیري

.گیردیمبردررابیشتريآیاتکهقائلندکمتريشرایطبرخی

داریم؟منسوخوناسخکریمقرآن درچرا
بعـداً کـه گفتـه چیزيمتعالخداوندباهللانعوذآیا؟داریممنسوخوناسخکریمقرآن  درچرا

ایـن کـه دانستهینممتعالخداوندمگراست؟کردهباطلونسخراآنوشدهخوداشتباهمتوجه

؟شودیممنسوخدوبارهکهبگویدنبایدرا

خداونـد بـاهللا والعیـاذ کـه نیـست ایـن علـتش ولـی دارد؛وجودمنسوخوناسخقرآن  در
وبرداشـته راآنشده؛خوداشتباههمتوجکهسپسونمودهنازلراايآیهیکاولودانستهینم

جامعـه وهـا انـسان گـاهی کهاستاینعلتشوحکمتبلکه.استنمودهنازلرادیگريآیه
موقّتومناسبی حکمبرسند،آنتحملحدبهکهی زمانتاوندارندرانیسنگحکمکیتحمل

ـ موقّتحکمآندند؛یرسمطلوبمرحلهآنبهکهسپسوشودمیدادهآنهابه وبرداشـته ی  قبل
.شودمیدادهآنهاي برااستآنهاالحالمناسبکهي گریدحکم
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گوشتدرشراببای  دوستومحبتکهیی  هاعرببهابتداهماندرقرآن  اگرمثالعنوانبه
ـ ابـه ی  کـس اسـت؛ حرامحاالتههمدرشرابکهدادمیدستوربودشدهنیعجآنهاخونو نی

دهینرسحکمنیارشیپذمرحلهبههنوززمانآني  هاانسانچون،کردینمعملی  اسالمدستور
ممنوعتي  سوبهراحکمنیامتعدداتیآنزولبامرحلهبهمرحلهوآرامآراماسالملذابودند،
وآخـر درنکـه یاتـا اسـت؛ حـرام نمازحالدري  شرابخوارکهنموداعالمابتدادرودادسوق
هیآدند،یرسحکمرشیپذوآلدهیامرحلهبهزمان،آندرموجوديهاانسانوجامعهکهی  زمان
.استحرامحاالتههمدري خوارشرابکهنمودانیبی قطعطوربهوشدهنازل

حکمبعداًواستموقّتمنسوخ،حکمِنیاکهدانستهمیاولازمتعالخداوندقتیحقدرپس
دروکـرد خواهدمنسوخوبردخواهدنیبازاری  قبلحکمآنوآمدخواهدناسخنامبهي  دیجد
ـ ادیشـا کهمیکردیمفکرومینداشتخبرانیجرنیاازکهمیبودهاانسانمانیاقتیحق حکـم نی
.استبودهموقّتحکمنیاومیابودهاشتباهدرکهشدمعلومهابعدی ولاست؛ی شگیهم

قرآن صیتخص
و بعداً یک حکم خاص می آید و دامنه آن حکم    تخصیص یعنی این که یک حکم عام داریم       

.یعنی حکم خاص؛ چند نفر از حکم عام را از آن خارج می کند. عام را محدود می کند

.اىمفسدهدفعیاچیزىکشفبراىمگراستممنوعدر هر حال افرادمنزلبهورود: مثال

جملـه ادامـه درولـى ؛ادافـر منازلبهورودممنوعیتازاستعبارتعامباال؛عبارتدر

درآنوسـازد مـی مجـاز رامنـازل بـه ورود،خـاص مواردبعضىدرکهداردوجوداستثنائى

آوردنبابنابراین.دباشالزماىمفسدهدفعیاچیزىکشفبراىمنزلبهورودکهاستصورتى

کاستهمقدارىورودممنوعیتعامحکممحدودهودایرهاز،عبارتدنبالهدرقانونىاستثناءاین

.تاسشده



14............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

قرآندرصیتخصازهایینمونه
: اولمثال

نَیالَّذِو ونَیناتِرْمصحالْمثُملَم ۀِأْتُوایعببِأَرداءشُهموهلِدةًنَیثَمانِفَاجلْدجلُواالوتَقْب ـملَه

ـ زنـا نسبتدامنپاكزنانبهکهی  کسانبه؛)4: نور(نالْفاسِقُوهمأُولئِکوأَبداشَهادةً دهنـد، یم

ـ بزنآنـان انـه یتازهـشتاد آورند،ینمخودي  ادعااثباتي  براشاهدچهارسپس ـ ود،ی گـاه چیه

. فاسقندآنانود،یرینپذآنهاازی شهادت

بـه کهی  سانک«عمومرهیداازراکنندگانتوبهوخوردهصیتخصي  بعدهیآواسطهبههیآنیا

فَإِنَّأَصلَحواوذلِکبعدِمِنْتابوانَیالَّذِإِالَّ«: استکردهخارج»ددهنیمزنانسبتپاکدامنزنان

اللَّهحِغَفُوریرخـدا کهبپردازند،ستهیشاکاربهوکنندتوبهآنازپسکهآنانمگر؛)5: نور(» م

.استمهربانوآمرزنده

: دوممثال

مـا فَـانْکِحوا «: استشدهشمردهمجازخواهدلزنانهمهباازدواجنساء،ورهسسومهیآدر

طابالنِّساءمِنَلَکُم «

آبـاؤُکُم نَکَحماتَنکِحواْوالَ«: استخوردهصیتخص،يگریداتیآواسطهبهعموم،نیااما

ـ حرِّمـت الًیسـبِ وساءمقْتاوفَاحِشَۀًکَانَإِنَّهسلَفقَدماإِالَّالنِّساءمِنَ وبنَـاتُکُم أُمهـاتُکُم کُمیعلَ

اتُکُمأَخَوواتُکُممعوخَاالَتُکُمونَاتباألَخِونَاتباألُخْتِواتُکُمهأُمی  الالَّتِو نَکُمضَـعاتُکُم أَرأَخَـوو

لَّمفَإِنبِهِنَّدخَلْتُمی  الالَّتِنِّسآئِکُممِنحجورِکُمی  فِی  الالَّتِوربائِبکُمنِسآئِکُموأُمهاتالرَّضَاعۀِمِنَ

نِیاألُخْتَنَیبتَجمعواْوأَنأَصالَبِکُممِنْنَیالَّذِأَبنَائِکُموحالَئِلُکُمیعلَجنَاحفَالَبِهِنَّدخَلْتُمتَکُونُواْ
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درخویشعقدبهپدرانتانکهی  زنانبا). 23ـ22: نساء(مایرحِغَفُوراکَانَاللّهإِنَّسلَفقَدماإَالَّ

مـورد وزنـا ،کـار ایـن زیراباشیدکردهچناناینازپیشآنکهمگر،،مکنیدی  زناشویاندآورده

وهایتـان عمـه وخواهرانتـان ودخترانتانومادرانتان. ناپسنداستي  اشیوهواستخداخشم

خـواهران وانـد دادهشـیر راشماکهی  زنانوخواهرانتاندخترانوبرادراندخترانو،هایتانخاله

گـاه هـر ،هستندشماکناردرکهزنانتاندخترانواندشدهحرامشمابرزنانتانمادرانوشیریتان

ایـد نشدهمرتکبی  گناه،ایدنشدهربستهماگری  ولاندشدهحرامشمابرایدشدهبسترهمزنانآنبا

زمـان یکدرراخواهردونبایدواندشدهحرامشمابرهستندشماپشتازکهی  پسرانزناننیزو

».استمهربانوآمرزندهخداآینههرباشیدکردهچنیناینازپیشآنکهمگر،گیریدی زنبه

: سوممثال

ـ ادر. قُـرُوء ثَالثَۀَبِأَنْفُسِهِنَّتَرَبصنَی الْمطَلَّقاتو: دیینمادقتبقرهسوره228هیآبه ـ آنی هی

باتنهاتوانینماما. دارندنگهعدهضیحسهمطلّقه؛زنانکهشدهحکمواستعام» المطلقات«

ـ آنیاباگریدهیآدوچراکهکرد؛صادرحکمهیآنیابهاستناد راآنودارنـد یی  معنـا ونـد یپهی

هایأَای«: ندارندعدهمباشرتازشیپمطلّقهزنانه،یآدونیاازی  کی اساسبر. انددهزصیتخص

ـ لَکُـم فَمـا تَمسوهنَّأَنْقَبلِمِنْطَلَّقْتُموهنَّثُمالْمؤْمِناتِنَکَحتُمإِذاآمنُوانَیالَّذِ عِـدةٍ مِـنْ هِنَّیعلَ

ـ پاگـر، یدهیآاساسبرو) 49: احزاب(»الًیجمِسراحاسرِّحوهنَّوفَمتِّعوهنَّتَعتَدونَها عـده انی

ـ  ضیحسهازکمتری  زماناستممکنکهباشدیمحملشانوضعزمانباردار،زنان ـ بای ازشتری

).4: طالق(» .حملَهنضَعنَیأَنْأَجلُهنَّالْأَحمالِأُوالتو«: باشدآن
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خصیص در قانونتازهایینمونه
نـسبت خاصـی مقرراتقانونخوددراینکهمگر...استآتیهبهنسبتقانوناثر: اولمثال

).م.ق4ماده(باشدشدهاتخاذموضوعاینبه

.شرابخوار هشتاد شالق می خورد: قانون مجازات اسالممی سابق 174ماده : مثال دوم

شـرب بـه تظـاهر صورتدرفقطمسلمانغیر: داردمیمقرر،1. م. ق174مادهتبصره
. شودمیمحکومتازیانههشتادبهمسکر

:سنت
.استسنتحقوقواحکاماستنباطهادلازگریدی یک

عـادت صورتبهآناني  براوکنندي  رویپآنازمردمکهی  روشازاستعبارتلغتدرسنّت

وط،یالمحـ قـاموس کتـاب دريروزآبادیفعالمهرامعنانیا. ناپسندچهوکوینچهباشد،درآمده

ـ اثابنو،لغۀالصحاحکتابدري  جوهرحمادبنلیاسماع ـ نهادرری ـ . انـد آوردهۀ،ی رامعنـا نیهم

درسنتواژه: استگفتهوکردهانیبسنّتي  برافاتیالتعرکتابدری  جرجانی  علبنمحمدعالمه

.ناپسندایباشدکینی روشوراهروش؛وراهنیاخواهاست،روشوراهي معنابهلغت

ـ ی بدعت. داردقراربدعتمقابلدرفقهااصطالحدرسنت ـ هـر ی  عن اصـول بـا کـه ی  حکم

ی حکمازاستعبارتسنتی  ولباشد؛شدهاظهاری  شرعحجتبدونوبودهناسازگارعتیشر

.باشدمستندی شرعحجتوعتیشراصولبهکه

یسنوعهیشنظرازسنتفیتعر
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شـیعه؛ نظـر ازوشـود؛ یمدهینامسنترامبیپریتقروفعلقول،؛)عامه(سنتاهلظرناز

متعـال، خداوندطرفازائمهزیرا. شودمینامیدهسنتمعصومینهمهتقریروفعلقول،

کـه راآنچـه ودارنـد علـم الهـی احکـام بـه وهستندمنصوبامامتمنصببهرپیامبتوسط

. استرسیدهآنانبهمستقیماً،یاپیامبرهواسطبهواستآناننزدکهخداستکمحهمانگویندمی

دريهـر ازکهدادیادراعلمدرهايازدرهزارمنبهپیامبر: فرمودعلیحضرت

واحکـام تـشریع منـابع ومـصادر ازیکـی معـصومین ههماین؛بربنا. شودمیبازدرهزار

. کنـیم رعایتراآنبایدواستحجتمابرايآنانتقریروفعلوقولوهستندالهیدستورات

. بگیریمآنازراخودتکالیفووظایفبایدماکهدادهقرارطوريراهاآنمقامخداوند،

کنیـد اطاعـت ورا؛خـدا کنیداطاعت! ایدآوردهایمانکهکسانىاى: فرمایدمیمجیدقرآن  

و(بازگردانیـد پیامبروخدابهراآنداشتید،نزاعچیزىدرگاههروا؛راألمراولووخداپیامبر

ارزنـده وبهـا گرانچیزدومن: فرمایدمیبارهایندراسالمگرامیرسول). بطلبیدداورىآنهااز

متمـسک دوآنبـه کـه هنگـامى تـا ورا،خاندانموعترتوخداکتاب: گذارممىشمانزددر

.شوندنمىجداهمازگاههیچمنیادگاردواینوشد؛نخواهیدمراهگهرگزشویدمى

قـول، (سـنت هستند؛منصوبخداوندطرفازمعصومینحضراتکهآنجاازبنابراین؛

.استالزمهمگانبراطاعتشانوبودهحجتآنان) تقریروفعل

معصومچهاردهتقریروفعلوقولیعنیسنت: گوییممیسنتتعریفدرلذا.
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معصومچهاردهقول
معـصوم قـول اسـت آمـده روایـات واحادیـث درکهرامعصومینسخنانوهاگفته

وفقیـه بـراى باشـد، شـده بیـان معصومینگفتاردرالهىاحکامکهمواردىدر. گویندمى

.نمایداستنادآنبهشرایطشطبقکهاستکافىمجتهد

معصومچهاردهفعل

.نامندمىمعصومفعلانددادهمىانجاممعصومینکهراافعالىوعمالا

معصومچهاردهتقریر

وببیندراعملآنمعصومودهدانجامراعملیمعصومینازیکیمقابلدرکسیاگر

ارعمـل آنتـوانیم مـی مـا واستلعمآنتاییدمعنايبهاینکند،اعتراضعملآنبهنسبت

.گوییممىمعصومتقریرآنبهکهدهیمانجام

راسـخنى یـا خواندند،مىنمازیاگرفتندمىوضوشکلىبهمعصومحضوردرچنانچهمثالً

تاییدنشانهسکوتاینکردند،مىسکوتآنبرابردرحضرتودادندمىرانسبتىیاوگفتندمى

سخنآناگرزیرا. شودمىگفته»تقریر«بدانکهباشدمىسخنیاعملآنازمعصومرضایتو

اسـت الزممنکـر، ازنهـى ومعـروف بـه امردلیلبهبودمىاشتباهشرعىنظرازعملآنیاو

.کندجلوگیرىآنازمعصوم
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معصومتقریرحجیتشرایط
تقریر معصوم همیشه حجت نیست و نمی توان به آن استاد کرد و با آن یـک حکـم شـرعی                  

:ازعبارتندکهاستشرایطیدارايتقریرحجیتباط کرد واستن

دراگـر یـا باشـد، گرفتهانجامیاوشدهگفتهمعصومحضوردرعملآنیاوگفتارآنـ1

.نمایندتقریرراآنایشانوباشدرسیدهمعصومبهخبرشنیستمعصومحضور

.باشندتهداشعلموتوجهعملآنیاوگفتارآنبهنسبتمعصومـ2

ءخطـا کـه صـورتى درراشخصازکردنجلوگیرىوفردنمودنآگاهتوانایىمعصومـ3

.نبرندسربهتقیهحالدرمثالًباشند،داشتهکندمى

نیـز مجتهـد بـراى تقریـرى چنـین . استدیگرىعملیاسخن»تایید«معصوم؛تقریرپس

.نمایداستنادبدانشرایطشطبقتواندمىواستحجت

سنتحجیت
:جملهآنازاست،شدهتمسکوجوهیبهاللَّهرسولسنتحجیتاثباتبراي

قرانآیات
اطاعـت راخـدا کند،اطاعتپیامبرازکهکسی«؛»اهللاأطاعفقدالرسولیطعمن«:الف

.»استکرده

از!ایـد وردهآایمـان کـه کسانیاي«؛»الرسولأطیعواواهللاأطیعواءامنواالذینأیهایا«: ب

.»کنیداطاعترسولوخدا
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رارسـولش وخدانافرمانیکسهرو«؛»مبیناضلالضلفقدرسولهواهللایعصمنو«:ج

.»استشدهگرفتارآشکاريگمراهیبهکند

فرسـتاده وخدازا»وبگ«؛»نالکافرییحبالاهللافإنتولوافإنالرسولواهللاأطیعوالق«:د

.داردنمیدوستراکافرانخداوندکنیدسرپیچیاگرو! یدکناطاعت،)او(

واسـت شـده دادهاسـالم گرامـی رسـول ازاطاعتبهدستوریادشدهآیاتتمامدر* 

.استاوفرامینوگفتارحجیتازنشانپیامبر،ازاطاعتبهدستور

بـدون پیامبرنهیوامرالهی،فرمانبهکهشودمیاستفادهچنینآیاتاینمجموعاز* 

وگویـد نمـی راچیزيمتعالخداوندخواستبهجزاوزیراگیرد؛قرارپذیرشموردبایداستثنا

رااورسـول وخـدا قـضاوت توانـد نمیمؤمنیهیچواندبودهپروردگاراذنمطیعرسوالنهمه

ـ مردمکهگونههمانواستخدااطاعتقرینخدارسولاطاعتوبگیردنادیده اطاعـت هب

خدارسولازاطاعتبهاند،شدهدعوتدینیچهواخرويچهدنیويچهامور؛تمامدرخداوند

وخداسـت ازاطاعـت حقیقـت درخدارسولازاطاعت؛اساساینبر. اندگشتهمأمورنیز

.کردتبعیتاوپیامبرازبایدپروردگاربهتقرببراي

احادیث
:جملهازاند؛جستهتمسکنیزاحادیثبهبرخیخدارسولسنتیتحجواعتباراثباتبراي

میـان دربهـا گرانچیزدومن: استآمدهگونهاین»االسالمیالفقهالمدخل«کتابدر:الف

وخـدا کتـاب اولشـد؛ نخواهیدگمراهشویدپناهندهدوآنبهکهزمانیتاگذارم،میباقیشما

مـن بـر حـوض کنـار درتاشوندنمیجدایکدیگرازدواین. تندهسمنخاندانکهعترتم،دوم

.داردسنتاعتباروحجیتبرداللتحدیثاینوشوندوارد
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چگونهفرموداوبهپیامبروقتیزیرااست؛سنتاعتباربیانگرجبل؛بنمعاذحدیث:ب

و،خدارسولنتسبهنیافتماگروکنممیحکمخداکتاببهگفتکنی؟میحکممردمبین

درآنچـه بـر بنـا اللَّـه عبدعمر. کردتقریرونمودامضارااوعملبلکهنفرمود،منعرااوپیامبر

بـن معاذحدیثواستشدهاعتبارتشریعمصدرودلیلعنوانبهسنت: گویدمیاستاوکتاب

.استآنگویايجبل

عقلیدلیل
سهووخطاوغفلتامتناعوخدارسولعصمتبرکهاستايادلهآنعقلیدلیلازمنظور

تمـام کنـد پیـدا یقـین مکلفکهشودمیباعثاموراینبهاعتقادزیرادارد؛داللتحضرتآن

حجـت ومـالك تواندمیدیگرانبرايواستشرعموازینباموافقخدارسولگفتارواعمال

اللَّـه رسـول سـنت اعتباربرايکهاستلیدلیناپذیرترینخدشهعقلیدلیلاین. گیردقرار
.استشدهآورده

عدمبهقولگفت؛بایدلذااست،مشهوداستثنابدونفقهابوابتمامدرکهاستواقعیتیاین

خداونـدي حکمـت باکهاستشرعیقوانیننقصودینتعطیلمستلزمرسولسنتاعتبار

اللَّـه رسـول سـنت اعتباروحجیتاندیشمندان،ازبرخیکهاستاساساینبر. نیستسازگار

اندشمردهدینضروریاتازرا.

اجماع
: استآمدهمعنیدوبهلغتدراجماع
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الصیامیجمعلملمنالصیام: استحدیثایندرچنانکهنیت؛وقصدوعزممعنايبه: الف

. نیستدارروزهشدبانداشتهروزهنیتوقصدپیششبازکسیاگریعنیاللیل؛من

. استشدهاستعمالمعنیهمینبهبیشترو؛)اتفاق نظر( اتفاقمعنايبه: ب

.باشدکه همان اتفاق نظر است میدومشمعنیهمینبهنیزاسالمیحقوقواصولاصطالحدراجماع* 

ايبررواینازاستهاییتفاوتتسنناهلوشیعهعلمايبیناجماعاصطالحیتعریفدر

نشاندیگريوکندبازگوراسنیانوعامهعلمايمسلکیکیتاکنیممیذکرتعریفدواجماع

.باشدمذهبشیعهوخاصهعلمايمشربدهنده

سنتاهلعلمايقولازاجماعتعریف
ازي  اَمـر بـر محمداُمتاتفاقازاستعبارتاجماع: سدینومیمستصفیکتابدرغزالی

ی حتمردمههماتفاقواست؛ي  فتوصاحبِمجتهدِاُمت،ازمنظورکهدهدیمحیتوضو؛ینیداُمور

ی کـسان اتفاقی  غزالنظرازگر؛یدعبارتبهست؛ینمنظوری  علمي  هارشتهریساي  علماای وعوام

ـ ادرکـه آنهـا واسـت الزماجمـاع تحقـق ي  بـرا هستندنظرصاحبی  نیدمسائلدرکه رشـته نی

.باشدموثراجماعتحققعدموتحققدرتواندینمنظراتشاناطالعند،ی باصالًایندارندی تخصص

:استریزشرحبهفیتعرنیاعناصر*

.اتفاقـ1

.فقهاءونیدي علمای عنی ینیدمسائلنظرانصاحباتفاقـ2

.گریدمذاهبنهی اسالمي فقهااتفاقـ3
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.گریدمسائلبرنهی نیدمسائلازي امسئلهبراتفاقـ4

عهیشي علمادهیعقبهاجماعفیتعر
اتفـاق ازاسـت عبارتاجماع: کندیمفیتعرنیچنرااجماعن؛یقوانکتابدری  قمي  رزایم

. باشدمعصومي راازکاشفآنهانظراتفاقکهی نیداُمورازي اَمربری جماعتنظر

:ازعبارتستفیتعرنیاعناصر* 

.اتفاقـ1

.استمجتهدیناتفاقمنظورو... کهی جماعتاتفاقـ2

.باشدمعصومي راازکاشفکهی اتفاقـ3

.ینیدمسئلهبراتفاقـ4

شیعهوسنیعلمايعقیدهبربنااجماعفرق
نیامکتبدونیادراجماعهعمدفرقکهشودیمروشنگذشت؛کهی   فیتعردودردقتبا

غمبریپکهاستنیالشانیدلواستآنخودهاسطوبهاجماعتیحجان،یسندهیعقبهبناکهاست

ايمسئلهکهکردقبولتوانینمی  عنی کنند؛ینماتفاقباطلبروخطابهاسالمملّتِ: فرمودهاسالم

. باشدخطاواشتباهانددهیعقهمآنبرمتفقاًدانشمندانکهرا
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اسـت معصومي  راازاشفککهاستحجتجهتبداناجماع: ندیگویمانیعیشکهیحالدر

ـ نآنخـود واسطهبهمذهبنیادراجماعتیحجپساست؛حجتصورتنیادرفقطو ست؛ی

.استمعصومنظروي راازبودنکاشفهواسطبهبلکه

اجماععناصرلیتحلوهیتجز
نظـر اظهـار علمـا ههمکهیجائدراتفاقنیااست؛نظراتفاقوجوداجماعی  اصلعنصرـ1

. استحاصلاشندبکرده

ـ آباشـند؛ کـرده سکوتی  برخوباشنددادهفتواعلماءازی  برخاگر: سؤال درسـت اجمـاع ای

ـ نکردندمخالفتگرانیدوشداعالمودادهي  نظرمسئلهدری  وقتگفتتوانیمایآ؟شودمی نیچن

. ییمگومیی سکوتاجماع،فقهاصولدرحالتنیابهاست؟موافقتازی حاکی مخالفتعدم

ـ نویمصراحتبهنیقوانصاحب. ستینحجتی  سکوتاجماع حجـت ی  سـکوت اجمـاع : سدی

احتمـال چـه ندارد؛رضاوموافقتبرداللتسکوتواتفاق؛ازاستعبارتاجماعچونست؛ین

اتفاقاستالزماجماعدرآنچه: سدینویمزینی  غزال.دباشنکردهسکوتي  گریدجهاتبهرودیم

. باشدنظراتفاقنیهمتواندینمسکوتوشودیممعلومي فتاوحیصرانیبازنیاواستنظر

دارد؛ی  خاصـ هدیعقمسئلهایندرذکرکتابدراولدیشهسد؛ینویممعالمصاحبکهیطوربه

ـ زست،یناجماع. هستحجتی  ولستیناجماعی  سکوتاجماعکهاستمعتقداوو اتفـاق بـه رای

ـ نکـه یاجهتبهاستحجتلکناست؛خالفعدمرفصبلکهنداردوجودنظر ي فتـاوا تـوان ینم

.انددادهی فتوائچنانلیدلیبوجهتیبکهپنداشتوگرفتدهینادراعادلدانشمندي اعده

ـ کهاستي  نبوثیحداجماع،تیحجلیدلنیترحیصر: نیمجتهداتفاقـ2 ـ فرمایم : دی

ازمنظورون؛یاصولی  برخنظربه. مضموننیهمبهي  گریدثیاحادوالخطاء؛ی  علی  امتالتجتمع
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ـ کهیطوربهلکناست؛مسلمانانهمه،یامتهکلم ـ ادری  غزال ـ بـاره نی ـ نویم ـ منظـور سد،ی ههم

کندیمریتعباو. باشندنظرصاحبی  شرعمسائلدرکهاستی  کسانمنظوربلکهستینمسلمانان

خارجندآنشمولازوانگانیدوکودکانبیرتتنیبدعقد؛وحلاهلوي  فتوصاحبمجتهدِبه

لیدل. خارجندهمدارندتخصصواطالعاصولوفقهریغي  هارشتهدرکهی  کسانوعوامزینو

ی جـائ اسـت، اسـتدالل وفکـر ونظربهاجیاحتکهی  شرعمسائلدرکهاستنیامطلبنیابر

ضررموجبشانتمخافای اثرمنشاءآنهاوافقتمتانداردوجوداثباتاًواًینفعوامنظراظهاري  برا

مورخـان، مـثالً دارنـد؛ اطـالع وعلـم گـر یدي  هـا رشـته درکـه ی  دانشمندانطور؛نیهمباشد،

محـسوب عـوام ی  شـرع مـسائل بهنسبتپزشکانودانانیاضیرونجومي  علمادانان،یجغراف

مسائلدرکههستندنویاصولوفقهاءتنهانیااست،خارجآنهاتخصصرشتهازچون؛شوندمی

.استاجماعحصولمِالكآنهانظراتفاقوباشندمیي فتوصاحبی شرع

ـ حجدالئـل ازآنچه. گریدمذاهبنهاسالم،مذهبو محمدامتاتفاقـ3 اجمـاع تی

اجمـاع نیبنـابرا گـران، یداجمـاع نهاستحجتمسلماناناجماعکهاستنیاشودیماستفاده

.نداردی تیحجمسلماناننظرازي نصاروهودی

ازي  امـسئله بایـد اجمـاع مـورد اسـت؛ ) اجمـاع مورد(آنمورداجماع؛چهارمعنصرـ4

ـ مـسائل ماننـد گـر یدمسائلآن،احکاموفروعای نیداصولازاعمباشد؛ی  نیدمسائل ،یعقل

.کرداستداللآنهارباجماعباوباشداجماعموردتواندینمي عاداُموروی لفظمباحث
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اجماعتیحجمدارك
:کنیمیمی بررسجداگانهی سنمذاهبوعهیشمذهبدررااجماعتیحجمدارك

شیعهمذهبدراجماعحجیتمدرك
رايحجیتچونواستمعصومرايکشفواسطهبهشیعهمذهبدراجماعبودنحجت

معـصوم راي؛گوییممیپس. ماندنمیباقیبحثیزمینهایندراستقطعیومسلماَمريمعصوم
.  استحجتآنتبعبهاست؛معصومرايازکاشفچونهماجماعواستحجت)تسن(

است؟معصومقولازکاشفاجماعچگونه: سؤال

ايمسئلهبردینبزرگانوعلماءهرگاهکهمعتقدندقمیمیرزايماننداصولیمحققانبیشتر

برمنطبقنظراینکهبردپیتوانمیعادتوعقلحکمبهباشندداشتهنظروحدتوکننداتفاق

موافـق آنبـا نیزمذهبپیشوايوامامودرست؛استايعقیدهواست؛دینواقعیاتوحقایق

یـک وکننـد فکرنوعیکهمگیايمسئلهدراستاديمکتبدانشجویانهرگاهمثالبراي. است

ـ عقیدهآنوداشتهراعقیدههماننیزآناناستادکهفهمیدتوانمیباشند،داشتهعقیده هوسـیل هب

. گردیدهتوضیحوبیانستاداُ

ازکشفلحاظبهحجیتشآنکهحالودانستمستقلیدلیلرااجماعتوانمیچگونه: سؤال

خود؟خوديبهنهاستمعصومراي
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اینبااجماع: نویسدمیاو. یافتتوانمیقمیمیرزايقوانینِکتابِدرراپرسشاینپاسخ

. نیستمعصومرايخودولیاست؛حجتمعصومقولازکشفلحاظبهکه

سنتاهلمذهبدراجماعحجیتمدرك

قرآنیآیات: اول
داللـت وجـه نین؛مالمـو سـبیل غیریتبعوالهديلهماتبینبعدمنالرسولیشاققومنـ1

ازپیرويپسگرفتهقرارمواخذهموردنباشدنینمموریقطوسبیلکهچیزيازپیروزيکهاین

بـوده  ایشانسبیلوطریقمسلماناناجماعکهاستمعلومواستواجبنینمموطریقوسبیل

.استآیهمشمولو

الزمآیـه منطـوق اینکـه آیـه داللتبیانوالرسول؛الههالیفردوهسئیفیتنازعتمفانـ2

اگرکهاستاینآیهمفهوموشودرجوعپیغمبروخدابهاختالفوزعتنامورددرکهشماردمی

باشـد، داشـته وجودمسلمینبیننظراتفاقدیگرعبارتبهونباشداختالفوتنازعچیزيدر

.باشدمیالزمنظراتفاقهمانازپیرويونیستالزمپیغمبروخدابهرجوع

اخباروحادیثا:دوم

مت من  اُ(شوندنمیجمعهمباخطابرمناُمتالخطاء؛علیامتیتتمعال:نبويحدیث

. )دکنننمینظراتفاقهمباخطابهايمسئلهدر
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عقلیدلیل:سوم
کـرده اجتمـاع امـري بـر قـاطع دلیلبدوندانشمندانهمهداندمیمحالعقلکهبیانبدین

ونظـر ازپیـروي عقـل حکمبهکنندافقتومسئلهدرآنهاهمههرگاهپسکنندپیدانظروحدت

.استواجبآنهاعقیده

کـه آنقـول اجمـال اسـت زیـاد گفتگووبحثادلهاینازیکهرداللتنفیواثباتدر

.استعقلدلیلآنترینضعیفوآیاتبعدواخبارهمانااجماعدلیلترینقوي

برد؟پیاجماعبهتوانمیچگونه
درفقـط اتفـاق ایـن کننـد تـصور برخیکهشدهموجباجماعتحققبرايامتاتفاقلزوم

کـه بعـد هـاي زماندرواستتصورقابلاندبودهدسترسیقابلوکممجتهدینتعدادکهزمانی

اسـالمی کـشورهاي وشـهرها درونهـاده افزایشبهرومجتهدینتعدادیافته و توسعهفقهعلم

. انددانستهممکنغیررااجماعنتیجهدرواستتردیدردموشرطیچنینتحقق؛اندشدهپراکنده

ایـن درحتـی اُمتاتفاقچهاگرگویندمیایناناند؛گفتهدیگربیانبهرامطلبایندیگربرخی

همه،اینبانیست؛ممکنعمالًاتفاقیچنینتحققازیافتناطالعولیدارد،عقلیامکانهازمان

.یافتاطالعآنبرتوانمیواستممکنادوارایندراجماعکه معتقدنداصولبزرگان

روش هاي تحصیل اجماع
.اجماعنقلواجماعتحصیل: استگونهدواجماعبه وجودبردنپیهطریق



29............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

اجماعتحصیلطریقه
بـا اسـت مسائلییامسئلهبررسیوتحقیقصدددرکهمجتهديکهاستچنینطریقهاین

تحـصیل  ( یابـد مـی را در   مسائلیامسئلهآندرعلمااتفاقدیگرعلمايفتاوايوآراءبررسی

.گویندرا اجماع محصلاجماعیچنین.)آورددست میبه/ کند می

اجماعنقلطریقه
یـا مـسئله بررسیصدددرکهمجتهديکهاستچنینواستترآسانوترشایعطریقهاین

و آن را    شودمطلعباشندعادلوموثقکهدیگرعلمايبه وسیله اجماعبه وجود است؛مسائلی

.گویندرا اجماع منقولاجماعیچنین. کندبراي دیگران نقل می

حقوقعلمايعقایدودکترینبااجماعمقایسه
. داننـد میحقوقمنابعازیکیرا) دکترین(حقوقعلمايعقائدحقوقدردانیم؛میکهطوريبه

آیـا ؟سنجیدنسبتیقدیمحقوقدراجماعاصطالحوجدیدحقوقدراصطالحاینمیانتوانمیآیا

کردهتعریفغزالیکهچنانرااجماعاگرونیستند؟یکیدوهرآیادارد؟وجودشباهتیدواینبین

عمـومی آراءبـه مراجعـه اصـطالح بهشباهتیآیابگیریمنظردر... استمحمدامتاتفاق: کهاست

.کنیمگفتگومطلبایندرمختصرينیستمناسببی. کندنمیداپی)رفراندوم(

بیـشتر آنارزشولیدارد)دکترین(حقوق   علمايعقائداصطالحبهزیاديشباهتاجماع

مجتهـدین اتفـاق راآنکـه دیـدیم ؛انـد کـرده اجماعازشیعهعلمايکهتعریفیدر. استایناز

عقـد وحـل اهـل اتفـاق آن را نیـز زاريفخـر ننـد ماتـسنن اهلعلمايبعضی از واندنامیده

غیـره وفتواصاحبد،عقوحلاهلن،تعبیراتِ مجتهدی کهاستروشنکه به خوبی  ،اندخوانده
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بنـابراین واسـت امروزيحقوقدرحقوقعلماياصطالحمعادلفقهاءونواصولیاصطالحدر

اگـر خصوصبهاست،حقوقعلمايدعقایجدیداصطالحهمینماهیتاًاجماعگفت که توانمی

ازبیشتربه مراتب قدیمحقوقدراجماعارزشواثرلکنباشند؛العقیدهمتفقايمسئلهدرهمه

حقـوق علمـاي عقائـد کـه دانیممیچهاست،جدیدحقوقدرحقوقعلمايعقایدارزشواثر

قـانونی قـدرت وشـود حقدایجامنشاءتوانندنمیمستقیمبه طور وداردمشورتیجنبهصرفاً

منـشاء قضات،وقانون گذاران عقیدهدرتاثیرطریقازمستقیمغیربه طور تواندمیفقطندارد؛

و مـستقیماً  داشـته اثراسالمحقوقدرتحقق،صورتدراجماعحالیکه،درباشد؛تکلیفوحق

کـه تعریفیدرحتیوقحقعلمايعقایدواجماعبینشباهتاین.باشدمیحقوتکلیفمنشاء

بابه ظاهر وکردهتعبیرمحمداُمتبه اتفاق رااجماعاو: داردوجوداستکردهاجماعازغزالی

تحلیلیوتجزیهباولینیستند؛حقوقعالِممحمد،اُمتهمهزیرادارد؛فرقحقوقعلمايعقائد

صـاحب  مجتهـدین فقطمحمداُمتازمنظورکهگذشتآنشرحوداردمقامایندراوخودکه

بـه  اجماعوماندنمیباقیدیگرانوغزالیتعریفبینتفاوتیدیگرهستند،دینیمسائلدرنظر

البتـه . کنـد میپیدا) کتریند(حقوقعلمايعقائداصطالحباکاملیشباهتنواصولیهمهتعریف

.باشندالعقیدهمنفقايمسئلهدرحقوقعلمايصورتی کهدر

عقل
.باشدمیشیعهفقهاصولدراحکاماستنباطدالیلازیکیعقل
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فقهاصولدرعقلیدلیلبرايهاییمثال
مهمواهمقاعده

تقیه

بیانبالعقاببحقُقاعده

شکحجیتعدم

یطاقالبماتکلیفبودنقبیح

منکرازنهیومعروفبهامروجوب

ضرردفعوجوب

شرعولعقبینمالزمه
همـان بههمعقلکند،حکمچیزيبهشرعاگرکهاینیعنیعقل؛وشرعبین حکم مالزمه

یـا حسنبهنیزعقلکند،نهیچیزيازیااَمرچیزيبهشارعهرگاهدیگر،بیانبهکند؛میحکم

. کندمیحکمآنقُبح

بساچهزیراندارد؛ودوجايمالزمهعقلوشرعحکممیانشیعه؛هاياز نظر برخی اصولی   

ماهآخرروزهمثال،برايندارد؛راآنمالكدركقدرتعقلامادهد،میدستورکاريبهشارع

اینعلتبهیافتندستازعقلواستحرامفطررعیدشوالماهاولروزهولیواجب،رمضان

. باشدمیناتوانحکمدو



32............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

دارد وجودايمالزمهعقلوشرعحکممیانشیعه؛هايلیکن؛ از نظر برخی دیگر از اصولی      

.کندمیحکمهمانبههمعقلکند،حکمچیزيبهشرعو اگر

سنیوشیعهدیدازعقلحجیت
دانندنمیحجتراآن(. دانندنمیاحکاماستنباطدالیلدرراعقلسنتاهل.(

دانندیمحجتراآن(. دانندمیاحکاماستنباطادلهازیکیراعقلشیعیان.(

اخباریونواصولیوندیدازعقلحجیت
دانندنمیحجتراآن(دانندنمیاحکاماستنباطدالیلدرراعقلاخباریون .(

دانندمیحجتراآن(دانندمیاحکاماستنباطادلهازیکیراعقلشیعیان.(

عقلیدلیلاقسام
.شودمیمتقسیعقلیمالزماتوعقلیمستقالتبهعقلیدلیل

عقلیمستقالت
عقلیاحکامسلسلهیکازاستعبارتوبودهعقلیمستقالتغیرمقابل؛عقلیمستقالت

.سِتَمزشتیوعدالتخوبی: مانندکند؛میدركراآنهاشرعکمکبدونوتنهاییبهعقلکه

عقلیمالزمات
.رع قادر به درك آنها نیستیعنی احکامی که عقل بدون حکم ش)ستلزمات عقلیم(مالزمات عقلی 
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عقلیمستقلغیروعقلیمستقلفرق
ولـی آوردمـی دسـت بـه راآنهاشرعحکمبهتوجهبدونعقلخودکهانددالیلیعقلیمستقالت

.آوردمیدستشرع بهحکمکمکباراآنهاعقلکهانددالیلیعقلیمستقالتغیریاعقلیاستلزامات

قیاس
. دیگرچیزبااستچیزيسنجیدنیاگرفتناندازهمعنايهبلغتدرقیاس

این قیاس در اصطالح علم اصول فقه یعنی هر گاه دو مسئله داشته باشیم؛ و ما حکم یکی از   

آن گـاه بـه علـت        ؛)مدو مـسئله (دیگر را نـدانیم     مسئلهو حکم    )لاو مسئله(دو مسئله را بدانیم     

. دوم سرایت دهیممسئلهاول را به مسئلهدو مسئله وجود دارد، حکم شباهتی که بین این

. )لاومسئله(است چون که مست کننده است شراب انگور حرام گویدمیمثالً شارع 

اکنون ما به علت شباهتی که بـین ایـن دو            ).مدو مسئله(کم شراب خرما را ندانیم      حال ما ح  

؛)دمست کننـده هـستن  عنی این که هر دوي آنهای(رد وجود دا)اعنی شراب انگور و شراب خرم   ی(

ـ   ی(دوم   مسئلهرا به   )رعنی شراب انگو  ی(اول   مسئلهحکم   سـرایت دهـیم و در       )اعنی شراب خرم

.شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است: گوییممینتیجه 
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قیاسارکان
حکمـی برایشقدسمشرعدرکهاستموضوعیآن. گویند) علیهمقیس(که بدان اصل؛1

.داردوجود

اخـذ بـه نیـاز ونداردشرعیحکمکهاستموضوعیآن. گویند) مقیس(آنکه به رع؛ف2َ

.باشدمیآنبرايحکم

حکـم ثبـوت کهاستفرعواصلمیانمشتركجهتآن. گویند) جامع(آنکه به علت؛3

.دارداقتضابدان

ارادهفـرع بـراي آناثباتواستشدهتثاباصلهوسیلبهکهاستچیزيکه آن حکم؛4

.شودمی

الذکرفوقمثالدرقیاسارکانبررسی
:چهار رکن ملحوظ است فوق در قیاس 

)هدر مثال گذشتشراب خرماانند م(گویندیممقیس یا فرع که آن را محل اول نیز : رکن اول

تعبیـر دیگـر اصـل و        یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به         ل،اصمقیس علیه یا    : رکن دوم 
)لدر آن مثاشراب انگورمانند ه(ریشه قیاس 

)تسکر بودن اسر مثال باال مد(یک علت مشترك که جامع بین دو محل باشد : رکن سوم

.استشراب خرمانتیجه که همان حکم حرمت : رکن چهارم
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چند مثال براي قیاس در قانون
بـایع طـرف ازاهمالوتقصیربدونتسلیمازقبلمبیعاگر: گویدمیمدنیقانون387ماده

یاحاکمبه،  تسلیمبرايبایعاینکهمگرگرددمستردمشتريبهبایدثمنومنفسحبیع،  شودتلف
».بودخواهدمشتريمالازتلفصورتایندرکهباشدنمودهرجوعاومقامقائم

طـرف ازاهمالوتقصیربدونتسلیمازقبلثمناگراکنون فرض نمایید که ما حکم این که         
.را ندانیمشودتلفبایع

حکـم ،  گفتتوانمیبنابراین؛  استاعتباريمبیعوثمنتفاوتکهدر نتیجه می گوییم چون    
. استجارينیزقبضازقبلمعینثمنتلفمورددرعیناًمذکورماده

نشدهایجادآنسببهنوزکهدینیضمان« : داردمیمقررمدنیقانون691ماده: مثال دوم 
»استباطلاست

. را نـدانیم اسـت نشدهایجادآنسببهنوزکهدینیحال به فرض این که ما حکم حواله ي      
:در نتیجه قیاس می کنیم و می گوییم

روایـن از. هـستند دیـن انتقـال بـر مبتنـی دوهرکهجهتایناز؛  ضمانشبیهاستعقديحواله
طـور بهوشدخواهدآنبطالنموجبیابدوجودنیزحوالهمورددرمزبورتعلهرگاه،  گفتتوانمی

.استباطلاستنشدهایجادآنسببهنوزکهدینیهحوال، گفتضمانبرقیاسبهتوانمیخالصه

قیاساقسام

اولتقسیم
.اصل استازترقويفرعدر)ملت حکع(جامعآن،درکهاستقیاسی:اولیقیاس: الف
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.استمرتبهیکدرفرعواصلدر)ملت حکع(حکم مناط،آندرکهاستقیاسی: مساويقیاس:ب

دومتقسیم
:العلهمنصوصقیاس: الف

شخـصى اجتهـاد براىجائىوکندمیبیانراحکمفلسفهوعلتشارعقیاس،نوعایندر
آمـده حکمدنبالبهخمررمتحعلتمسکر؛النهحرامالخمر: شدگفتهاگرمثالً.دماننمیباقى
؛حال اگر حکـم شـراب کـشمش را نـدانیم       .دگوینمیالعلهمنصوصراآنجهتهمینبه،است

به خاطر مست کننده بودنش حرام )رراب انگوش(همان گونه که خمر : گوییمکنیم و میمیقیاس  
وص العلـه   این قیاس ما منـص    . شراب کشمش هم به خاطر مست کننده بودنش حرام است          ،است

. بیان شده است)نعنی مست کننده بودی(است؛ زیرا علتِ حکمِ اصل 

:العلهمستنبطقیاس: ب

اسـت؛ نشدهتنصیصدیگردلیلیاواصلحکمدلیلدرحکمعلتآن،درکهاستقیاسی
بـه علـت   اصـل بـر رافـرع سپسواستآوردهبدستاستنباطراهازراحکمعلتفقیهبلکه

. استکردهقیاسمستنبط،علتدراشتراك

قیاسحجیت
امـا   دانندیمقیاس را حجت     هایسن. بین شیعه و سنی در مورد حجیت قیاس اختالف است         
.دانندینمشیعیان بعضی از انواع قیاس را حجت میدانند و بعضی را 

.حجت است: قیاس اولویت.1

.حجت نیست: قیاس مساوات.2
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.حجت است: قیاس منصوص العله.3

.حجت نیست: س مستنبط العلهقیا.4

روایاتی در مورد عمل نکردن به قیاس
هـم تاراموضعاینوشدندمخالفقیاسباسختخودراستینرهبرانازپیروىبهامامیهفرقه

.پردازیمیمقیاسمورددربیتاهلازحدیثچندنقلبهاینک.اندکردهحفظنیزاکنون

محقق؛قیستاذاالدینان: فرمایدیمکهداردکالمىصادقماماحضرت.1
.درویمبینازدین،بشودیجراقیاسدینىاموردراگر

.سالقیـا وبـالرأى الحکمعناهللارسولنهى:صادقامامازدیگرروایتى.2
.اهللادیـن مـن خرجبرأیهاهللادینمنشىءفىحکممنوابلیسقاسمناولو: قال

قیاسکهکسىاول: استفرمودهونمودهنهىقیاسورأىباکردنحکمازاهللارسول
ـ حکمخودرأىباخدادینازچیزىدرکسهروبودشیطانکرده خـدا دیـن ازد،کن

.تاسشدهخارج
هر. التباسفىدهرهیزللمللقیاسنفسهنصبمن: فرمایدیمالسالمیهعلعلى.3

.دبوخواهداشتباهدرهموارهسازدآشناسقیاباراخودشکس
بـه کـس هـر . هلـک بالقیـاس یعملکانمن: فرمایدیمالحسینبنعلى.4
.دگردیمهالكکندعملقیاس
الوصـومها تقـضى المرأةانترىاالتقاسالالسنۀان: فرمایدیمصادقامام. 5
روزهزنکـه بینیدینممگرنیست،قیاسقابلسنت. محقتقیستاذاالسنۀانصلوتهاتقضى
.درویمبینازشودقیاساگرسنت،کندینمقضاراخویشنمازولىکندیمقضاراخود
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استحسان
مصلحتبهبنامسئله شرعی یکمورددرکهمعناستاینبهفقهاصولدرايقاعدهاستحسان

. کنیمپیدامسئلهآنرايبمخالفحکمیوکردهصرف نظرقاعده کلییاقیاسازخاصی

 حـرج وعـسر ازگریـز وعـرف رعایتاستممکنانگیزه استحسان
.باشد

مالکیـان، . دارنـد شـهرت استحـسان کـاربرد بـه همـه ازبیشحنفیان
. جویندمیبهرهاستحسانازکمابیشنیزاباضیهوزیدیانحنبلیان،

،مخالفندشدتبهاستحسانباظاهریانوشیعیانشافعیان.

استحسانهايمثال
تـا ببردسرراآنوببیندرامرگیحالدرحیوانکسیهرگاه.1

کرده،تلفراغیرمالِکهجاآنازقاعده کلی اساسبر. شودحاللگوشتش
.استبودهجایزويکاراستحسانبهتوجهبااما. استضامن

کـار درامـوالش ازبخـشی کـه کندوصیتسفیهفردي  هرگاه.2
راآنحنفیـان امـا اسـت غیرنافذالقاعدهعلیاووصیتشود،صرفخیري
ازبـراي خـود امـوال درتـصرف ازسفیهممنوعیتچراکهدانند،میصحیح
راهدرمـال صرفبهوصیتولیاستحیاتزماندراموالشندادندست
.استدیگرانووينفعبهخیر
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خصیشیاجراحوپزشکبرابردرحجابرعایتعدماجازه.3
.استازدواجصدددرکه

بـه جـالد ولـی شـود قطعسارقیراستدستشودحکماگر.4
مجـري قیـاس بربناکند،قطعرااوچپدستاشتباهبهراستدستجاي
مفیـدتر راستدستکهجاآنازاستحسانبربناولیبپردازددیهبایدحکم
.بودنخواهدضامنجالدپسشدهعملمحکومنفعبهواست

استحسانحجیتادله
تـرین مهـم . اندجستهتمسکگوناگونیادلهبهآنحجیتاثباتجهتدراستحساننمدافعا

کـه »هحـسنَ َ نفَیتَّـبِع لالقَـو نیـستَمِعون نالَّذینعِبادِفَبشَّرْ«: استزمرسوره18آیهآنان،مستند
سـوره  185آیـه   سـوره اعـراف،   145آیه  واستفراخوانده»ناحسقول«پیرويبهرامردمان

شـما بـراي نخواهـد وخواهدیآسانشمابرخدا: العسربکمیریدالوالیسربکمیریداهللا«: بقره
از: ربکـم مـن الـیکم انزلمااحسناتبعوا«: سوره زمر 55آیه  وسوره حج 78آیه  ،»راسختی
روایتـی همچنـین . »کنیدويپیراستشدهفرستادهشمابرايپروردگارتانسويازآنچهبهترین

نیکـو مـسلمانان راآنچـه : حـسن عنداهللافهوحسناًالمسلمونماراءه«مضمونبهمسعودابناز
.»تنیکوسخداوندنزدهمانشمارند،

)استصالح( مرسلهمصالح
. باشدمىمرسلهمصالحفقهىمذاهبازبعضىنزددرمنابعدیگراز
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حفظبرايشرعیکلیقواعدواصولاساسبرراآنهاقلعکهاستمصالحیمرسلهمصالح

.نداردوجودآناعتباربرخاصینصهیچوبیندمیالزمشرعمقاصد

اقسام مصالح
: استگونهسهبرويامضايوشارعاعتبارنظرازواستمصلحتجمعمصالح

خمـر تحـریم مانند. استحجتقسمایناستدانستهمعتبرراآنهاشارعکهمصالحی:الف
واسـت گـشته حـرام خمـر شـرب مصلحتاینمالحظهبهیعنیاستعقلحفظمنظوربهکه

. باشدمیشارعطرفازمصلحتایناعتباردلیلآنحرمت

»شـهرین صـوم ایجـاب «: مانند. استکردهگواهیراهاآنالغايوبطالنشارعکهمصالحی:ب
واسـت آسانويبرايمساکیناطعامیارقبهاعتاقالمثلفیزیرااوزجربرايغنیبرروزهکفارهدر
. استمعتبرغیروملغیشارعنصبهمصلحتیچنین، باشدمیشهرینصوموجوبدرمصلحتلذا

.استننمودهامضاوتصویبرایکهیچوکردهسکوتهاآنالغايیااعتباربهنسبتشارعکهمصالحی:ج

.نامندمیمرسلهمصالحالحاًاصطرااخیرقسم* 

مرسلهمصالحمورددرعلماءنظرات
:ترتیببدیناستقولسهمرسلهمصالحمورددر

قـوانین صاحبکهبطوريامامیهنیزو؛برآنندشافعیهجمهورکهچنانمطلقاًحجیتعدم. 1
.اندنمودهاختیارراقولایننویسدمیاالصول

.استممنوعشافعیهوحنفیهاتفاقبهمرسلهمصالحبهتمسک:نویسدمیاالحکامدرآمدي

تیمیـه ابـن والحرمینامامنیزواستمشهورومنقولمالکازقولاینومطلقاًحجیت. 2
.اندکردهاختیارراآن
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حجـت کـه چنـان باشدکلیوقطعیوضروريمصلحتکهصورتیدراعتباروحجیت. 3
.دارندراعقیدهینابیضاويوغزالیاالسالم

)هصالح مرسلم(فرق استحسان و استصالح 
جـایى بـه مربـوط مرسلهمصالحولىاستعامدلیلبههشدثابتحکمازعدولنوعىاستحسان

آوریـم مـى دستبهمصلحتاساسبرراحکمشرعمذاقازماونداردوجودحکمبردلیلکهاست
.گیردمىشکلاستثناصورتبهغالباًمصلحتاینولىدداروجودمصلحتهماستحساندرالبتّه

عادتوعرف
.استشناساییمعنايبهلغتدرعرْف

کننـد، مـی پیـروي مسئله معینیدرافرادکهاستخاصیروشاصول فقه  اصطالحدرعرْف

. ستانانوشتهقانونِگفت که عرفتوانمیپس . باشدرفتهآنازذکريقانوندرآنکهبدون

کـه بـر   داردهـایی تفاوتگوناگونجوامعدرکهدادندستیاگفتندرودشیوهنمونهبراي

.شودمیتعیینعرفپایه

کلـی طـور بـه راآنجامعـه عقـالي کـه اسـت رسـومی وهاعادتعرفدیگر،سخنبه

معیارهـا یاوهاتوافقازايمجموعهبهعرفدیگرتعریفبهیا. دارندمیرواراآنواندپذیرفته

.باشدشدهپذیرفتهعمومسويازکهشودمیگفتههنجارهاو

:کهشودمیعرفشاملموارديتعریف،یکپایهبر
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.استآوردهبدستراآنجامعهبلکهننموده،تالشآنایجادبرايخاصیفرد: یکم

.باشدمیداهویوآشکارخودبلکهندارد،ضرورتآنشناساییبرايجستجو: دوم

.نداردتوضیحبهنیازيوشناسندمیراآنآسانیبهمردمازیکهر: سوم

عرف و قانونهرابط
واقـع دروباشدمیاجتماععرفواضعاوالًکهاستایندرقانونباعرففرقکلیطوربه

.باشدنمیمدونقانون،مانندثانیاً. نیستمشخصیومعینواضعراآن

مـورد نحـوي بـه اماآیدنمیمیانبهذکريعرفازویژهوآشکارطوربهقانوندرهرچند

بیـشتر اسـاس . شـود مـی تعیینآنبراياجراییضمانتوشدهدادهقرارعملمالكوحمایت

فقـه در. دهـد میتشکیلعرفراآنگلوساکسونقوانیناعظمبخشویژهبهوبودهعرفقوانین،

.استمعتبرعرفاحکام،ومعامالتموضوعتعییندراسالم

منـابع ازیکـی حقوقیدکترینوقضاییرویهقانون،کناردرراعرفمعموالًحقوقعلماي

بـه اسـتناد ازمعمـوالً داخلـی حقوقپیشرفتههاينظامدرحالاینبا. کنندمیمحسوبحقوق

عرصـه درامـا شـود، میشمردهاهمیتبینسبتاًومزاحمعنصريراآنوشدهخودداريعرف

گیـري شـکل وتدویندرايبرجستهنقشوبودهپویامنبعیکعرفتاکنون،حداقلالمللی،بین

.استکردهایفاالمللبینحقوق

مطالعـه امـا نشدهذکراسالمیحقوقچهارگانهمنابعردیفدرعرفهرچنداسالمیفقهدر

شماربهاحکاماستنباطمنابعوادلهازسنتوکتابمثلهمراعرفکهدهدمینشانفقهاآثار

سـنت ازبخشیراآنکهباشددلیلاینبهشایدجداگانهطوربهعرفنشدنذکردلیل. روندمی
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ازنیکهايعرفوشدهمحسوبسنتهم) شیعیاننظرازمعصوم(پیامبرتقریرچراکهدانندمی

ازبخـشی راآن»بـالعرف أمـر والعفوخذ«آیهبهتوجهباهمشاید. اندشدهتاییدتقریرطریق

.باشندکردهمحسوبکتاب

عادت
بـه است؛خاصگروهیافردنزددرمستمرگفتاريیاعملیشیوهوروشمعنايبهعادت،

تکـرار راآنوگرفتـه خـو بـدان گروهـی یـا فردکهشودمیگفتهروشیبهعادت،دیگر،بیان

.داردوجودعرفباآنرابطهوعادتبرايمتعدديايهتعریفالبتهنماید،می

ـ محمدبوا«مانندنیزبعضی. انددانستهیکیراعادتوعرفبرخی وعـرف میـان »یغزال

راعـادت هـم گروهی. انددانستهیکیراآنهامصداقنظرازولیگذاشته،مفهومیتفاوتعادت

همـان عـرف، ولـی شود،میتقسیمجمعیويفردبهعادت،زیرااند،دانستهعرفازمطلقاعم

.استجمعیعادت
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هیعملاصول

نخـست، اسـت؛ مبتنـی مرحلـه دوبـر متـأخّر، هايدورهدرویژهبهشیعیفقهدراستنباط
.هعملیاصولبهرجوع؛دوم؛عقلواجماعسنّت،کتاب،یعنیشرعی؛حکمدلیلازجووجست

تعیـین درشـک بـروز موارددرکهقواعديمعنايبهفقهاصولدراستاصطالحیعملی،اصل
بـه . کنـد مـی روشننیافتدستايامارهودلیلبهکهآنازپسرامکلفعملیوظیفهشرعی،حکم
معـین شـده تردیـد وشـک دچـار کهراکسیعملیوظیفهکهاستاصولیعملیه،اصولدیگر،بیان
.شودمیگفتهنیزفقاهتیدلیلعملی،اصلبه. استشکعملیه،اصولموضوعبنابراینکند،می

رجـوع ) عنی قران، سنت، اجماع و عقل     ی(چهارگانهمنابعبهشرعىحکماستنباطبراىفقیه

)غالبـاً البتهو(گاهىیعنى. نهگاهوگرددمیکامیابوموفقخودرجوعدرگاهىفقیه. کندمی

تکلـیفش کـه در ایـن حالـت      ؛گرددمینائلشرعىىواقعحکمبـهظنىیاویقینىصورتبـه

گاهىولى. خواهدمیچـهاوازاسـالمشـرعکـهداردقوىظنیاوداندمییعنىاست،روشن

مـردد وتکلیـف بـال وکنـد نمـی کشفراخداوندحکموتکلیفیعنى؛شودمیناکامومأیوس

درتکلیفـى ووظیفـه دوهــر یـاوعـقـلایـوشـارعآیابکند؟بایدچهاین جا در. ماندمی

؟چیستاستکردهمعیناگرو؟نهیااستکردهمعینحقیقىتکلیفبهنارسىدستزمینه

وضـوابط سلـسله یـک یعنـى اسـت، کـرده معینوظیفهشارعآرى؛کهاستاینجـواب

.استکردهمعینشرایطىچـنینبـراىقواعدى

وضـوابط ازاسـتفاده واجراءصحیحدسـتورعـمـلیـّهولاصـبـخـشدرعلم اصول فقه  

.آموزدمیمابهشدهگرفتهنظردرشرایطىچنینبراىکهقواعدى
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:که عبارتند ازاستموردچهاردارداستعمالمـوردفـقـهابـوابهـمـهدرکـهکـلیـهعـمـلیـهاصـول

.تبرائاصل. 1

.احتیاطاصل. 2

.تخییراصل. 3

.باستصحاصلا. 4

برائتاصل
.منداریتکلیفىماواستبرىماذمهکهاستاین،اصلیعنىبرائتاصل

اصطالحولغتدربرائت
. استآمدهشدنخالصوىیرهادورى،ب،یعازشدنپاكپاکى،معناىبهلغتدر» برائت«

ـ حکـم درشـک صـورت درمکلفبراىعملىفهیوظنییتعاصل،نیااساسىنقش ی واقع

ـ  آناجمالای لیدلنبودجهتبهفعلى،ای شیءوجوبای حرمتدرمکلفهرگاهعنىی است؛ ای

ـ امقتـضاى بـه اصولعلمعلماىافت،ینلىیدلتفحص،ازپسوکردشکلیدلدوتعارض نی

.کنندمىحکموىنبودنمکلفوذمهبرائتبهاصل،
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برائتاصلحجیتادلّه
.اندکردهاستدالللیدل4بهبرائتاصلاثباتىبرااصولعلمعلماى

آیات
.استشدهاستداللبرائتبراتیآازدستهچندبه

حجـت اتمـام ازپـس ورسـوالن بعـث بـر متفـرع راالهىعذابنزولکهاتىیآ. 1

ثَ حتّىالقُرىمهلِکربککانَما«؛»رسوالنَبعثَحتّىنَیمعذّبکُنّاما«: مانندداند؛مى بعـی

ـ کناات،یآنیادری  نبورسولفرستادن. »...تِنایءاهِمیعلَیتلوارسولًاامهافى آمـدن ازهی

کـه استجهتبدانشدهریتعبرسولبعثبهمعنانیاازاگرواستانیبدنیرسوحجت

ـ بوعىشرحجتتان،یبنابرارد،یگمىانجامرسوللهیوسبههاحجتوهابیانغالب انىی

. باشدمىبرىوجوب،ایحرمتدرشکموارددروىذمهدهینرسمکلفبه

ـ  وخـود حالبهانسانشدنرها(اضاللتوبه،115هیآ.2 سـلب ونـشدن ارىی

حتّـى هـدهم اذبعـد قَومالِیضِلَّاللَّهکانَماو«: استدانستهانیبدنیرسفرعرا) قیتوف

ـ انـسان بـه شرعىفیتکلوانیبوقتىتاهیآنیااساسبر. »تَّقونیمالَهمیبینَ دهینرس

ـ اداللـت برخىنظرهب. تداشنخواهدفرىیکوبودهآزادمشکوكارتکابدرباشد، نی

ـ آدرکهرسولبعثرایزاست،نخستدستهاتیآازترروشنبرائتبرهیآ دسـته اتی

حتـى «جملـه امادارد؛داللتشرعىلیدلدنیرسوانیببرالتزامىداللتبهآمدهاول

. کندمیثابتراموضوعنیالفظىداللتبههیآنیادر» بینی

بینَـۀٍ عـن حىمنىیویحبینَۀٍعنهلَکمنلِیهلِک«: دیگومىکهانفال42هیآ.3

استتیهداوضاللتانهمه،یآنیادراتیحوهالکتازمراد.»میعلعیلَسماللَّهوانَّ
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بینهوجودبهمنوطراهاانسانهالکتخداوندن،یبنابرااست،قىیحقزندگىومرگکه

ـ نفـرى یکوهالکتباشد،دهینرسنهیبشخصبهکهمواردىدرودانستهلیدلو وستی

. استآزادفعلآنارتکابدر

بـر راهاروزيبرخىکهدهوی برردمقامدرهیآنیادرخداوند. انعام145هیآ.4

ـ کردحرامشماراآنچه: بگوآنانبه: دیگومىامبریپبهخطاببودندکردهحرامخود دی

علـى محرَّمـا الَىاوحِىمافىاجِدالقُل«: افتمینشده،وحىمنبهکهمطالبىانیمدر

ـ تعبولـى است؛نبودنبامالزمرچهگامبریپافتنین. »...تَۀیمیکونَانالّایطعمهطاعِمٍ ری

»افتی مجردبهکهداردداللتنیابر) نداردوجود(» وجدیال«جاىبه) افتمین(» الاجِد

ـ چارتکـاب ن،یبنابرااست،زیجاآنارتکابمحرمات،نیبزىیچنشدن مـورد درزىی

. ستینالزماطیاحتواستآزادحرمت،درشک

وانـات یحگوشـت نخـوردن جهـت بهراهودیوندخداآندرکهانعام119هیآ.5

: استامدهینشده،نییتبآنانبراىکهمحرماتىسلسلهدررایزاست،کردهمذمتی  مذک

داللـت برخى. »کُمیعلَحرَّممالَکُمفَصلَوقَدهِیعلَاللَّهِاسمذُکِرَمِماتَأکُلواالّالَکُموما«

ـ ز،انددانستهترروشنبلقهیآازموضوعبرراهیآنیا ـ آآنرای موجـب بـه راهـود ی هی

وکنـد مـى سرزنشنشده،افتی امبر،یپبرشدهنازلمحرماتانیمدرکهزىیچمیتحر

ـ چبهحرمتاسنادعنىی است؛عیتشرجهتبههودی خیتوب معلـوم آنحرمـت کـه زىی

ـ بمحرمـاتِ انیمدرکهعملىترك: دیگومىهیآنیااماست؛ین ـ پبـراى شـده انی امبری

برائـت، اثبـات بـر افزونهیآنیا. ستینزیجانشده،آنحرمتبهحکمونداردوجود

. کندمىباطلزینرااطیاحتوجوب

الکِتـبِ فِـى لِلنّاسِبینهمابعدِمِنوالهدىالبینتِمِنَانزَلنامایکتُمونَنَیالَّذانَّ«.6

اولکمنُهلعیاللَّهویمنُهالهـى روشنادلهواتیآکنندگانکتمانه،یآنیادر» .اللعِنونلع
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سوىازفىیتکلانیبعدمموارددرانسانکهاستنیاآنمفهومواند،گرفتهقرارملعون

. ستیناوبرمذمتىونداردتىیمسئولوى،بهشارعانیبدنینرسموارددرایشارع،

تـوانگر بـر : دیفرمامىخداوندآندرکهشدهطالق7هیآبهاستدالل،نیترمهم.7

بـه خـدا آنچهازباشدشدهتنگاوبرروزىکههروکندانفاقخودىیداراازکهاست

کنـد، نمىفیتکلدادهاوبهکهآنچهمقداربهجزراکسچیهخداوند. کندنهیهزدادهوى

هِیعلَقُدِرومنسعتِهِمِنسعۀٍذُوفِقلِین«: کندمىفراهمآسانىسختىازبعدزودىبهخدا

نفِقرِزقُهافَلیمِمءاتهالاللَّهکَلّفیااللَّهلُءاتهاماالّانَفسجعیساللَّهعدسرٍبسراعی« .

روایات
:ازاستعبارتآنهانیترمهمازبرخىکهشدهاستداللاتىیروابههیشرعبرائتدرباره

ـ عـن رفـع «: فرمـود آلهوهیعلاهللاصلىاکرمامبریپ: رفعثیدح.1 ی أُمت

.  »...علمونیالماوهیعلأُکرهواماوانیوالنسالخطأ: تسعۀ

برداشتهنداردآگاهىآنازانسانکهامورىجملهازز،یچ9تیروانیادرکهبیتقرنیابا

نـدارد، آگاهىآنازانسانکهاستامورىازمشکوكامرای شىحرمتای وجوبواستشده

برداشـته انسانازعقابومؤاخذهخصوصای علمعدمآثارهمهتیروانیااساسبرروایناز

.استشده

. »عنهمموضوعفهوالعبادعنعلمهاللّهحجبما«: حجبثیحد.2

ـ راآنعلمخداوندکهموضوعاتىواحکامبهنسبتانسانت،یروانیاطبق اشـته ددهیپوش

مـا بـر راآنعلـم خداونـد کهاستمواردىجملهازحرمتای وجوبدرشکواستمعذور

. استآزادمواردآنارتکابایتركدرونداردفىیتکلانسانرواینازاست،داشتهدهیپوش
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. »علمونیالماسعۀی فالناس«: سعهثیحد.3

شـود خواندهنیتنوبا» سعۀٍ«. 1:استصورتدوبههیشرعبرائتبرثیحدنیابهاستدالل

فیتکلبهعلمکهمدتىدرانسان،: استنیچناستداللوجهوهیمصدر» ما«صورتنیادرکه

ندارداىفهیوظف،یتکلدرشکموارددرپسست،یناوبرعقابىوبودخواهدتوسعهدرندارد

» ما«صورتنیادرکهشودئتقرا» ما«بهاضافهصورتبهونیتنوبدونسعه.2. استآزادو

وهستندتوسعهدردانند،نمىکهامورىحکمدرمردم: استنیچناستداللوجهوبودهموصوله

. ندارندفىیتکلآنبهعملدرباره

برائتاصلتقسیمات
اصـل یعنی.نماییمتقسیمعقلیبرائتوقانونیبرائتبهرابرائتاصلبتوانرسدمینظربه
آنبـر وجـدان وعقـل کهبرائتیاصلو) قانونیبرائت(شودمیاستفادهقانونمتنازکهبرائتی
)عقلیبرائت. (استحاکم

قانونیبرائت
اوبهنسبتجرمکهشخصیمجازاتعدمبرگذارقانونحکمازاستعبارتقانونیبرائت

دیگـر واساسـی قـانون درکـه استقانونیمصرحموادبرائتنوعاینمبناياستنشدهثابت
اصـل قـانونی ضـوابط «مبحـث درموادآنازتفصیلیبحثکهخوردمیچشمبهعاديقوانین
.گرفتخواهدقراربحثمورد»برائت
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عقلیبرائت
کهکسیبهنسبتعقاباستحقاقعدمومجرمیتعدمبهعقلحکمازعبارتعقلیبرائت

اوعلیـه اثبـاتی دالیـل وباشدمتهمجرمیبهشخصیچنانچهبنابرایناستنشدهثابتاوجرم
عقـل حکممجازاتیهرگونهترقبعدموشخصآنتبرئهبروجدانوعقلباشدنداشتهوجود

برائتدیگرعبارتبه. کندمیحکممجازاتیهرگونهترتبعدموشخصآنتبرئهبروجدانو
متولدمنزهوپاكهرکسزیرا. باشدیمسابقوضعزنندههمبرعملیفقدانبهعقلحکمعقلی

اصـل وپاکنـد همـه ،  کنـد میآغازراخودشرافتمندانهزندگیتخلفهرگونهازدوروشودمی
حکـم بـه ،  شدهقوانینونظاماتازتخلفیمرتکبکسیکهشودادعاهرگاهپس. استطهارت

ارائهباکهماداموگرددمیظاهربرائتاصلوشودمیاستصحاباوسابقطهارتوپاکیعقل
.کردنگاهمجرمیتدیدبامتهمبهتواننمینرسدثبوتبهسابقحالتتغییرآنقاطعدالیل

از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللیهایینمونه

اساسیقانون:الف
مجـرم قـانون نظـر ازکسهیچواستبرائتاصل: داردمیمقررهفتموسیاصل

.گرددثابتصالحدادگاهدراوجرماینکهمگرشودنمیشناخته

طریـق ازتنهـا بایـد آناجـرا ومجازاتبهحکم: داردمیمقررششموسیاصل
.باشدقانونموجببهوصالحدادگاه
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جزاحقوقب
مگـر دانـست جـرم تواننمیراامريهیچ: گویدمیاسالمیمجازاتقانون2ماده

قانون11مادهازهمچنین. باشدشدهوضعمجازاتآنبرايقانونموجببهآنکه
.نموداستنباطرااصلاینتوانمیاسالمیمجازات

رامتهمکهصورتیدر: داردمیبیانهادادگاهآراءتجدیدنظرالیحه4مادهاز3بند
علیـه محکـوم کـه هرچنـد نمایـد مـی تبرئـه رااوونقـض راحکمبداندگناهبی

حـق کـه کـسانی ازدیگریکییادادستانتنهاوباشدنکردهتجدیدنظردرخواست
.باشندنمودهتجدیدنظرتقاضاي، دارندتجدیدنظرخواهی

مدنیحقوق:ج
اثبـات راآنبایـد باشدحقیمدعیهرکس: داردمیمقررمدنیقانون1257ماده

باشـد دلیـل بهمحتاجکهشودامريمدعی،  دفاعمقامدرهرگاهعلیهمدعیوکند
.اوستعهدهبهامراثبات

هستحقیمدعیهرکس: داردمیمقررچنینمدنیسیردادآئینقانون356ماده
.کنداثباتراآنباید

المللیبینقوانین:د
کـاري بـزه بهکههرکس: گویدمیچنین1789بشرحقوقجهانیاعالمیه11ماده

عمومیدعوايیکجریاندروقتیتادشخواهدمحسوبگناهبیباشدشدهمتهم
قانونـاً اوتقـصیر ،  باشـد شـده تأمیناودفاعبرايالزمهايتضمینکلیهآندرکه

.گرددمحرز
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کهمادامیهرکس«: گویدمیرابطهایندرمللسازمانبشرحقوقاعالمیه11ماده
بایـد ادگاهددروشودمیشناختهگناهبینشدمحکومدادگاهعلنیحکمموجببه
»نمایداستفادهخودازدفاعجهتهاتضمینکلیهاز

اینکهتااستگناهبیمتهم«: داردمیمقررچنینبشرحقوقاسالمیاعالمیه9ماده
فـراهم اوازدفـاع بـراي هـا تضمینهمهکهايعادالنهمحاکمهراهازمحکومیتش

»گرددثابتباشد

احتیاطاصل
عملطورىوکنیماحتیاطبهعملاسـتالزممابـرکـهاستایناصلیعنىاحتیاطاصل

.مباشیدادهانجامداردوجوداالمرنفسوواقعدرتکلیفىاگرکهکنیم

احتیاطاصلبرايهاییمثال
اوبـر ظهـر نمـاز کهداردشکامااست،واجباوبرنمازجمعهظهردرداندمی: مثال اول

.آوردجابهرانمازدوهرباید، در این مثال بر اساس اصل احتیاط. جمعهنمازیااستواجب

.استخمرموجودظرفدوازیککدامداردشکولیاست،حرامخمرداندمی:مثال دوم
بـا قطعـی موافقـت بهتانمایداجتنابظرفدوهرازدر این مثال بر اساس اصل احتیاط، باید

.کندپیدااطمیناناجمالبهمعلومتکلیف
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اطیاحتاقسام
:استقسمدوبراطیاحت

عقلیاحتیاط
کـردن فـارغ لزومبهعقلحکمازاستعبارت) اشتغالاصلاشتغال؛هقاعد(ی  عقلاطیاحت

.آنامکانصورتدرمنجزفیتکلهعهدازذمه

شرعیاحتیاط
اجتنـاب ای فیلتکمحتمالتههمانجاملزومبهشارعحکمازاستعبارتی  شرعاطیاحت

.واقعبهی ابیدستعدموشکهنگام-اطیاحتامکانموارددر-هاآنههماز

اطیاحتاصلي اجراطیشرا
:داردشرطسه) استاشتغالاصالتهمانکه(اطیاحتاصالتبهعمل

ازچنـان فردنیاکهاستنیاآنعالمتواستمحبوباطیاحتاصلکهستینی  مخفالبته

ـ بدسـت بهراخداوندتیرضاامکنمهماخواهدمیکهسدترمیشیخدا ـ اوردی بـه عمـل ی  ول

:داردشرطسهاطیاحت

نظاماختاللنیامدنپیش1
بـه نکـه یانـه میکنحفظرای  اجتماعنظامکهخواهدمیماازشارع. دیاینشیپنظاماختالل

ـ احتسراغبهبخواهندهمهاگرومیشواطیاحتمشغولومیبروخلوتی   مکان نظـام برونـد اطی

.شودمیمختل
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حرجوعسروجودعدم2
باشـد ی  حرجکهی  عملحرجمننیالدی  فکمیعلجعلمالیدلبه. دیاینشیپحرجوعسر

واجـب ی  حرجـ عمـل گفتنـد مـی کهی  کسانخالفبر) اهللارحمهامامي  فتواهمانند(استحرام

.ستین

دیگراحتیاطبامعارضهعدم3
. هـستم عـادل هـم منواستمندستدری  میتی مالمثالً. نباشدگریدطایاحتبامعارض

صـورت درکـه استممکنطرفآنازی  ولنزنمدستمالنیابهمنکهاستنیادراطیاحت

بهنزدندستنیااز. استواجبمیتی مالحفظآنکهحالوبرودنیبازمیتی مالتجارت،عدم

وگفـت وکرددرستراشدهخرابواریدکهخضرجنابمثالً. استاطیاحتخالفبرمالآن

آنمیتی مالحفظخاطربهاوکهبلغای انربکفارادلهماکنزتحتهکانوهنیالمدی  فنیمیتی کان

.کردمستحکمراوارید

دالیل احتیاط

:انددستهدوشدهاقامهاحتیاطوجوببهنسبتکهدالیلى

: عقلىدلیل

بـودن فـراهم در صـورت معتقدنداصولیون .استعملىعقلجا،ایندرقلعازمرادطبعاً
یقینىذمهاشتغالوشودیممکلفذمهاشتغالموجبواستآورتکلیفاجمالىعلمشرایطى،

میـسر احتیـاط بـا جـز اجمـالى علـم دریقینـى ذمهبرائتواستیقینىذمهبرائتمحتاجنیز
شـخص رضـاعى خواهریکىموجودزندوازکهاینبهمالىاجعلممثال،عنوانبه؛باشدینم

اجتنـاب وداردوجودتحریمىآنانباازدواجامردرکندپیدایقینشخصشودیمموجباست
.نیستممکندوهرباازدواجازاجتنابباجزتحریمایناز
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: نقلىدلیل

کندیماحتیاطوجوببرتداللکهداردوجودروایاتىاجمالىعلمصورازبرخىمورددر
وتخییـر بـر داللتروایاتنص،دوتعارضازناشىحکمىشبههچونهمخاصى،صوردرو

احتیاط،وجوبعدمبرداللتروایتباشند،غیرمحصورهنوعازکهتحریمىموضوعىشبههدر
.داردمشکوكافرادتمامىارتکابجوازیعنى

تخییراصل
انتخـاب خـود میـل بـه راتادوازیکىکـهمخیریمماکهاستایناصلیعنىتخییراصل

.مکنی

رییتخاصلفیتعر
امکـان عـدم صـورت درفعلدوانیمای تركوفعلانیممکلفبودنریمخبهعقلحکم

.استاطیاحت

رییتخاصلی اصطالحفیتعر
ـ تکلجـنس کهداردانیجریی  جادرواستی  عقلی  اصلوی  عملاصولازرییتخاصل ف،ی

بـه ،يموردنیچندرعقل. باشدمرددحرمتووجوبانیمآننوعامامعلوم،الزام،اصلی  عنی
. کندیمحکمعملمقامدردوآنانیمرییتخ
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رییتخاصلي مجرا
امـر دورانبـه آنازکهتاسحرمتووجوبانیممرددِعملکی ای ر،ییتخاصلي  مجرا

.دشویمریتعب) تحرموجوب(نیمحذورنیب

ی فعلدومانندعمل،دوای وباشد،حرمتووجوبانیممرددآنحکمکهجمعهنمازمانند
است،حرامکداموواجبکدامنکهیاامااست،حرامي  گریدوواجبی  کی میدانیماجمالبهکه

ـ ی اگرنکهیابهقولبنابرجمعه،نمازوجمعهروزظهرنمازهمچونست،ینمشخص واجـب ی  ک
.استحرامي گریدباشد،

استصحاباصل
حکـم ذيموضـوع اوحکمببقاءهوالحکماالستصحاب،«: اصولعلمعلمايتعریفبنابر

»بقائهفیشک

هر گاه حکم یا موضوعی داشته باشیم و یقین داشته باشیم که این حکـم یـا موضـوع قـبالً                     
هم آن حکم یا موضوع وجود دارد؛ بر اسـاس          وجود داشته است و اکنون شک کنیم که آیا هنوز           

.که آن حکم یا موضوع اکنون هم وجود داردگوییممیاصل استصحاب 

مثالً یقین داریم که الف قبالً به ب بدهکار بوده است و اکنون شک کنیم که آیا هنوز هم الف                    
یقین سـابق   که اصل بر     گوییممیاصل استصحاب    اساسبه ب بدهکار است یا نه، در این جا بر           

.است؛ یعنی اصل این است که هنوز هم الف به ب بدهکار است و بدهی خود را نپرداخته است
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ارکان استصحاب

سابقیقین- 1
ر د(یقـین داریـم کـه قـبالً      : یقین سابق ما این است که     . در مثال فوق یقین سابق وجود دارد      

.؛ الف به ب بدهکار بوده است)سابق

)دجدیکش(الحقشک- 2
شک ما این است که آیا الف بدهی خود را اکنـون بـه          . در مثال فوق شک جدید وجود دارد      

.ب پرداخته است یا خیر

شکویقینمتعلقوحدت- 3
بوده که الف به ب داشـته و متعلـق   ايبدهی؛  ایمداشتهدر مثال فوق، آنچه در مورد آن شک         

). مین بدهی استه(م همین است و متعلق شک ما ه)تمین بدهی ایه(یقین ما همین است 

استصحابحجتمبانی
:داردوجودمبناچهاراستصحابحجیتمورددر

ءعقالبناي- 1
بقـاء درالحقشکبهونمودهاخذراسابقمتیقنهموارهکهاستاینبرمبتنیعقالسیره

اسـت، نگرفتـه ارقـر ردمـورد شارعنهیامکانوجودیاعملیسیرهاینطرفیازندارند؛اعتنا
.باشدمیشارعتائیدموردبنابراین
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عقلحکم- 2
آنبقـاي درشـک الحـق درزمانپسویابدعلمسابقدرزمانايشیثبوتبهانسانهرگاه

کنـد حکـم امـري بـه عقـل اگرطرفیاز.دکنمیحکمماکانبقايرحجانبهعقلکند،پیداشیء
.کندمیحکمماکانبقايرجحانبهنیزشرعپسکند،حکمآنبههمشرعکهاستآناشالزمه

اجماع- 3
.اندکردهاجماعادعاينواصولیازگروهیاستصحابحجیتزمینهدر

معصومینروایات- 4
. کندمیاثباترااستصحابحجیتکهداردوجودموثقییاصحیحروایاتومعصومینائمهاز

استصحاباقسام
ایـن ازیکهرمورددرواستشدهذکرعمدهمتقسیچهاراستصحاببرايولاصعلمدر
.داردوجودنظراختالفاصولعلمايبیناقسام

عدمیووجودياستصحاب: الف
)آنچه که استصحاب مـی شـود      ( استصحابمورداینکهازاستعبارتوجودياستصحاب

.باشدوجوديامر
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قـانون 357مـاده مثـال عنـوان به.داردزیاديکاربردمدنیحقوقدراستصحابقسماین
در: گویـد مـی وکنـد مـی تـصریح دینیحقوقدررااستصحاباینصحتمدنیدادرسیآئین

ثابـت خالفـش اینکهمگر. استآنبقاياصلشدثابتکسیعهدهبردینییاحقکهصورتی
مـالك وحـدت نظرازولیتاسدینوحقوجودياستصحابمورددراگرچهمادهاین. شود
رااستـصحاب تـوان مـی شـد، فراهموجودياستصحابشرایطکهمورديهردرگفتتوانمی

.دنموجاري

ـ دروباشـد عدمیامراستصحابمورداینکهازاستعبارتعدمیاستصحاب وجـود هب
قـرار ذیرشپموردنیزاستصحابازقسماینجریانمدنیحقوقدر.باشدشدهتردیدآنآمدن
عرفـا بیـع درشـیء دخـول هرگـاه : گویدمیمدنیقانون359مادهنمونهعنوانبهاستگرفته

ایـن وضـع مبناي. باشدشدهتصریحآنکهمگربودنخواهدبیعدرداخلشیءآنباشدمشکوك
ملکیـت بـه اصـلی مالـک ملکیـت ازشیءنقلعدمزیرااست؛عدماستصحابواقعدرقانون

.استگرفتهقراراستصحابدمورمشتري

کـرده اعـراض آنازمالـک وشدهغرقدریادرکهالیم«نیزمدنیقانون178مادهطبق
نمـود تملکتوانمیصورتیدرتنهارامالیچنین» بیاوردبیرونراآنکهاستکسیمالاست

استـصحاب ،ضاعراوقوعدرتردیدصورتدرواستکردهاعراضآنازمالکباشدمعلومکه
.دهدنمیرامالدرتصرفاجازهمال،یابندهبهاعراضعدم

موضوعیوحکمیاستصحاب: ب
بـه .باشـد تکلیفـی حکـم یاوضعیحکماستصحابموردکهاستاینحکمیاستصحاب

ازبعـد مگرشودنمیتقسیممفقوداالثرغایبموالا«گویدمیمدنیقانون872مادهمثالعنوان
تقسیمجوازحکمایندر»دماننمیزندهشخصیچنینعادتاًکهمدتیانقضايیااوفوتثبوت
.استشدهمنتفیمفقوداالثرحیاتموضوعیاستصحاببامفقوداالثرغایباموال
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؛ بلکه باشدنتکلیفیحکمیاوضعیحکماستصحابموردکهاستاینموضوعیاستصحاب
.حکم باشدآنچه که استصحاب می کنیم، موضوعِ یک 

رافعدرشکومقتضیدرشکدراستصحاب:ج
تردیدازناشیمستصحببقايدرتردیدکهاستمورديدرمقتضیدرشکدراستصحاب

.باشدالحقدرزمانآنبقاياستعداددر

دراصـولی نظـر اختالفاینوداردوجودنظراختالفاستصحابنوعایناعتبارزمینهدر
بـه خـورد مـی چـشم بهمدنیحقوقدرمبناهردوکاربردواستگذاردهثیرتأنیزمدنیحقوق
مـاده ایـن . شـود میدیدهم. ق124مادهدرمقتضیدرشکدراستصحابجریاننمونهعنوان

معلومتصرفاینسابقهوبودههمسایهمختصدیواررويعمادتیتیرسرقدیمازاگر: گویدمی
برداشـته تیـر سـر آننحـو وعمارتخرابیسبببهاگروبماندیباقسابقحالبهبایدنباشد
ثابـت اینکـه مگرنداردممانعتحقهمسایهوکندتجدیدراآنتواندمیعمارتصاحبشود،
دراستـصحاب متـضمن مـاده ایـن استبودهشدهایجاداواجازهصرفبهسابقوضعیتنماید
دانـیم نمیماکهاستآنازناشیارتفاقحقايبقدرتردیدکهمعنابدیناستمقتضیدرشک

.الزمعقدیااستبودهاذنحقاینایجادمقتضی

اسـت بودهاذنآنمقتضیاگرواستباقیحقایناکنون. استبودهالزمعقدمقتضیاگر
.استرفتهبینازعمارتخرابیباحقاین

.استمقتضیدرشکدرزیرانیستحصحیمزبوراستصحابکهاستشدهگفتهمادهایننقددر

عیـب خیارتحققصورتدرکهاستآنمسئلهایندردانانحقوقنظراختالفدردیگرمثال
درمـدنی قانوندانست؟باقیراعیبخیارتوانمیآیاخیاراعمالازقبلعیبزوالومعاملهدر
راخیـار حـق ،استـصحاب دلیلبهااینجدردانانحقوقازبعضیولینداردعلمیحکمزمینهاین

در. داننـد نمـی صـحیح مقتضیدرشکدلیلبهرااستصحاباینبعضیمقابلدرودانندنمیباقی
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بـه وشـود مـی دیدهمدنیحقوقدراستصحابنوعایناعتبارعدمیااعتباربهاستنادصورتهر
.استمواردبرتطبیقبرلتأموواحدمبناییپذیرشمستلزماختالفاینرفعرسدمینظر

ایـن ازناشـی مستـصحب بقـاي درتردیدکهاستمورديدررافعدرشکدراستصحاب
خاتمـه مستصحببقايبهکهواقعیایجادبهنسبت،بقاءبرمستصحباستعدادوجودباکهاست
عبارتیبهونداردوجودتردیديهیچاستصحابنوعایناعتباردردداروجودتردیدباشدداده
واقـع دروگـردد مـی جـاري استصحابنظر،اختالفبدونکهموارديدر تمامی گفتتوانمی

اختالفشوهريوزنبینطالقوقوعدرهرگاهمثالعنوانبهدارد؛وجودتردیدرافعبهنسبت
حاصـل تردیـد طـالق یعنیآنرافعتحققبهنسبتوداردرابقامقتضیزوجیتشود،حاصل

.شودمیجاريزوجیتاستصحابنهایتاًواستشده

کلیوجزئیاستصحاب: د
: شـود تردیـد استبودهموجودقبالًکهمعینیفردبقايدرکهاستمورديدرجزئیاستصحاب

عقـد آنبقـاي استـصحاب . شودتردیدآنبقايدردلیلیبهسپسگرددمنعقدمعینیعقدهرگاهمثالً
.استمتداولمدنیحقوقدرنیزاستصحابنوعاینجریان. بوددخواهجزئیاستصحابمعین

بلکـه نباشـد مـشخص ومعلـوم فـرد استصحابموردکهاستمورديدرکلیاستصحاب
قسمسهبررااستصحابنوعایناصولعلمدر. باشدمتعددافرادبرانطباققابلوکلیمفهومی

پذیرشاینکهوجودبااما. اندنمودهارائهمتعددمبانیاقساماعتبارمورددرواندکردهتقسیمکلی
نـسبت مدنیحقوقدر،داردپیدرخاصیآثاراستصحابنوعایندراصولیمبانیازیکهر
نـوع ایـن بیـشتر تفـصیل بهاینجادرلذااستنگرفتهصورتکافیتوجهآنتبعاتوجریانبه

.مپردازیمیمدنیحقوقدرآنمجرايواستصحاب
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حادثتأخراصل
آمـدن وجودبهتأخر  وتقدمتاریخولیباشدممسلّخارجدرمراَدوآمدنوجودبههرگاه

اصـل عنوانتحتکهشودمیمطرحاینجادراستصحابی،باشدمجهولدیگريبهنسبتیکهر
.استمعروفحادثتأخر 

:اندکردهمطرحرافرضیدوزمینهایندراصولعلماي

وبودهمجهولحادثامرهردوحدوثتاریخهرگاه: امردوحدوثتاریخبودنجهولم-1
جـاري استـصحاب نهـا آهردويبهنسبتباشد،نامعلومدیگريبهنسبتیکهرتأخروتقدم
دوجریـان ولـی . اسـت دیگـري حـدوث درزمـان یـک هـر حدوثعدم،اصلیعنی؛شودمی

.کنندتساقطوکردهتعارضیکدیگربامزبوراصلدوکهگرددمیموجباستصحاب

تـاریخ ومعلـوم یکـی حـدوث تـاریخ اگر: امردوازیکیحدوثتاریخبودنمجهول-2
حادثتأخراصلباشد،نامعلومدیگريازیکهرتأخروتقدموباشدمجهولدیگريحدوث
و: گرددمیيجاراست،مجهولتاریخشکهحادثیمورددرفقطاصلاینولیگرددمیجاري
معلـوم امرحدوثدرزمانمجهولامرحدوثعدم،اصلکهاستایناصلاینجریانازمنظور

.باشدمی

اشـاره آنازهـایی نمونهبهکهداردزیاديکاربرد،دادرسیومدنیحقوقدربحثاین-3
وکالـت مـستقل رطوبهنفرچندیادوکارانجامبرايرگا«مدنیقانون669مادهطبق. کنیممی

بهیکهرمستقلوکیلدواگرحال» آوردبجاراامرآنتواندمیتنهاییبهیکهرباشندداشته
ازیـک هیچتأخر وتقدمهرگاهدهندانجاممستقلايمعاملهواحديشیءرويجداگانهطور
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هـردو درحـادث تـأخر اصـل زیـرا استباطلمعاملههردونباشدمعلومدیگريبرمعاملهدو
.شدخواهدباطلمعاملههروشودمیجاريمعامله

بحـث اینواستجاريفوقمسئلهنظیردعاويکلیهدرحادثتأخراصلکاربرد
مبنـا نیزقانونوضعمقامدراصلاینامااستشایعبسیاردادرسیمقامدراصولی

قـانون 879و874و873مـوارد درراآنجریانکاملظهورواستگرفتهقرار
.یافتتوانمیمدنی

 بمیرندباشدحوادثآنهامیانکهاشخاصیرگاهه«مدنیقانون873مادهبر اساس
مـاده ایـن مبنـاي » برنـد نمیارثیکدیگرازباشدمجهولنشانتأخرندوتقدمو

دومیـان درنتیجـه کهاستمقابلشخصبهنسبتیکهرفوتتأخراصلجریان
مطـرح نیـز مـاده ذیلدرکهثناییتاس. کنندمیتساقطوشدهحاصلتعارضاصل
دلیـل وجـود بـا کـه استیبدیهواستموردایندرواردهروایاتبراساس،شده

رگـاه ه«مـدنی قـانون 874مادهبراساس.درسنمیاصلاجرايبهنوبتاجتهادي
وعلـوم مآنهـا ازیکـی فـوت تـاریخ وبمیرندباشد،توارثآنهامیانکهاشخاصی

ایـن مبناي» بردمیارثاستمجهولفوتشتاریخآنکهفقطباشدمجهولدیگري
.استفاتواالمعلومفوتدرزمانالوفاتمجهولفوتحدوثعدماصلنیزماده

براسـاس اسـت مفقوداالثرغایباالرثسهممورددرکهنیزمدنیقانون879ماده
درکـه شـود مـی استنباطمادهمفاداز. استشدهتدوینحادثتأخراصلجریان
تاويحیاتبقايمورث،فوتبهنسبتاوفوتتأخروتقدمنبودنمعلومصورت

جانبدرحادثتأخراصلدیگرعبارتبه؛گرددمیاستصحابمورثفوتزمان
.بردمیارثمورثازويفرضایندرویابدمیجریانمجهول
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ادلهسایربااستصحابتعارض

استصحابویدقاعدهرضتعا

اصلمؤدايمیانتنافیمعنايبهوعملیاصولتعارضاقساماز،   احتیاطواستصحابتعارض
؛ اسـت اجمـالی علموجودفرضدر،  تعارضاین. استخاصمورديدراحتیاطواستصحاب

وجـوب بـه نـسبت ولی،  یقینمعصومحضورزماندرجمعهنمازوجوببه،  مکلف،  مثالبراي
، گذشتهحالتمالحظهبهطرفیاز،  جاایندر؛  داردشکغیبتزماندرظهرنمازیاجمعهازنم

طـرف ازو،  شودمیحکمجمعهنمازوجوببه،  آنطبقکهاستاستصحاباصلاجرايجاي
.آوردجابهرادوهرونمودهاحتیاطبایدمکلف، اجمالیعلممالحظهبه، دیگر

سويازونمود،جمعجمعهوظهربینتواننمیاستصحاباجراياسطهوبهسویی،ازبنابراین،
.کردجمعدواینبینبایداحتیاط،اجرايواسطهبهدیگر،

.استمقدماحتیاطاصلبراستصحابموارد،گونهایندرمعتقدنداصولیون* 

اصل برائتواستصحابتعارض
دربرائـت اصـل واستـصحاب اصـل يمـؤدا تنافیمعنايبه،  برائتواستصحابتعارض

حالـت ،  آنبـر افزونوباشدشکتکلیفاصلدرکهاستجاییدرآنو،  استخاصموردي
هم) جوشش(غلیانازقبل) انگورعصاره(عنبیعصیر،  مثالبراي. باشدداشتهوجودنیزسابقه
سـوم دوتبخیـر (ینثلثذهابازقبلوآتشوسیلهبهغلیانازبعدولی،  استحاللهموپاك
نباشدآتشطریقازآنجوششکهموارديدرحال؛  استحرامونجس،  علمامشهورنزد) آن
.نجسوحرامیااستطاهروحاللآیاشودمیشک، باشدآفتابتابشاثربرمثالًو
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.استمقدمبرائتاصلبراستصحابموارد،گونهایندرمعتقدنداصولیون* 

اصل تخییرواستصحابتعارض
اصـل مـؤداي تنافیمعنايبهوعملیاصولتعارضاقساماز،  تخییرواستصحابتعارض
کـه روزي(الـشک یـوم روزهدر،  مثـال براي؛  استخاصمورديدرتخییراصلواستصحاب

ازونـشده دیـده شـوال ماههاللکه) شوالماهاولیااسترمضانماهآخرآیااستمشکوك
بـراي محذورینبیندورانحالت،  حرامیااستواجبروزهکهنشدهاثباتهمیشرعهايراه

در؛ استواجب، باشدرمضانماهاگروحرامروزه، باشدشوالماهاگرزیرا، آیدمیپیشمکلف
عدمیاـرمضانبقاياستصحاب،  دیگرطرفازولی. کندمیحکمتخییربهعقل،  موارديچنین
سلسلهیککه،  افطارحرمتیاوروزهوجوببقايیاوشوالهاللرؤیتعدمیاشوالدخول
عـدم آنمـؤداي کـه باشـد میجاريـاستعدمییاووجودي،  حکمییاوموضوعیاصول
.استتخییر

.استمقدمتخییراصلبراستصحابموارد،گونهایندرمعتقدنداصولیون* 

قرعهقاعدهواستصحابتعارض
، استمقدمقرعهبراستصحاب،  قرعهقاعدهواستصحاباصلتعارضدرقدندمعتاصولیون

وعـام گـاه هـر وهـستند خـاص استصحاباصلدالیلوهستندعامقرعهقاعدهدالیلزیرا
شودمیمقدمعامبرخاص، باشندداشتهتعارضهمباخاص
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یدقاعدهواستصحابتعارض

.بر استصحاب مقدم است) قاعده ید( اَماره ید در تعارض اصل استصحاب و قاعده ید،

براسـاس .کـرد ترسـیم توانمیاستصحابویدقاعدهدر تعارض رامطلباینبارزنمونه
ثابـت آنخالفاینکهمگراست،مالکیتدلیل،مالکیتعنوانبهصرفت«مدنیقانون35ماده
مالـک مالکیـت استـصحاب وکنـد براشخصیمالکیتاقتضايیدامارههرگاهبنابراین.»شود

قاعـده  ( یـد  امارهلذا،آیدمیپیشتعارضیدواستصحابمیان،باشداوملکیتمقتضی،سابق
.گرددمیمقدم) ید

صحتاصلبااستصحابتعارض
نیـز مـدنی حقـوق بـا کهمانظرموردمعنايولیاستآمدهمختلفییانمعبهصحتاصل

درصـحت معناياینکه» غیرازصادرعملبردادناثررتیبت«: ازاستعبارتاستمرتبط
.استمطرحقراردادهاصحتاصلعنوانتحتاصل،اینمدنیحقوق

.در تعارض اصل استصحاب و اصل صحت، اصل صحت بر استصحاب مقدم است

اجتهاد
.استکوششي منتهاي معنابه» جهد«هشیرازاجتهاد

.ندیگواجتهادرای شرعاحکامبرتحجولیدلافتني یبراتالش



67............................................................................. قسمت دومـجزوه اصول فقه

حکـم اسـتنباط بـر قـدرت آن،پرتودرکهي  املکه: ماننداست،شدهاجتهادي  برازیني  گریدتعاریف
).علمبهی دسترسعدمفرضدر(ی شرعحکمبرظنّآوردندستبهي براکوششایشودیمدایپی شرع

از اجتهادیخراسانآخوندفیتعر

ـ الوسـع اسـتفراغ هـو االجتهاد«: اندکردهریتقررای  فیتعرنیچنآخوندمرحوم لیتحـص ی  ف
اوکهدهدبیترترای  عقالئی  مقدماتمکلفاستنیااجتهادازمراد؛یالشرعالحکمی  علالحجۀ

بـه ي  براروینوتوانکارگیريبهي  معنابهاجتهاد. »برسانداوستمتوجهکهی  فیتکلبهعلمبهرا
. باشدیمی شرعاحکامبرحجتولیدلآوردندست

از اجتهاديمطهردیشهفیتعر

اسـت، نیدامردرشدننظرصاحبي  معنابهسربستهطوربهاجتهاد: دیگویمي  مطهردیشه
اسـت؛ گونهدومیهستعهیشکهمانظرازی  نیداموردرکردننظراعمالوبودننظرصاحبی  ول

ـ نسنّتوکتابدرکهرای  حکممجتهدکهاستآنممنوعکه... ممنوعومشروع فکـر بـا ستی
ازاجتهـاد نیا. ندیگویم» يرأبهاجتهاد«اصطالحدررانیاکند،وضعخودشي  رأوخودش

ـ فهـم درتعقّـل وتـدبر بـردن کاربهی  عنی اجتهادحیصحي  معناو... استممنوععهیشنظر هادل
ـ شامقدمـه هکعلومرشتهکی بهدارداجیاحتالبتهکهه،یشرع تـدبر وتعقّـل اسـتعداد وی  ستگی
.باشندیمعالمانهوحیصح

اجتهادخچهیتار
ـ قواعدواصولانطباقی  عنی حیصحاجتهاد ـ دازفروعـات، بـر ی  کل ممعـصو امامـان دگاهی

.استبودهاهتمامموردوي ضروري امرمالسالمهمیعل

ـ بمـا ؛»تفرعـوا اَنکمیعلواالصولاءالقنایعلانما«: دیفرمایممالسالمهیعلقصادامام انی
.استشماهبرعهدمواردبرآنقیتطبواصولازفروععیتفرومیینمایماصول
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مـردم ي  براونیبنشنهیمدمسجددر«: فرمودندتغلببنابانبهمالسالمهیعلرباقامامای و
».شونددهیدتومانندی کسانعهیشانیمدردارمدوستمنکهبدهفتوا

امااستداشتهوجودزینمالسالمهمیعلممعصوامامانحضورعصردراجتهاداصلن،یبنابرا
ـ ننیچنبتیغعصردری  ولاست،بودهاجتهاداعمالبهي  کمترازینمعصومحضورلیدلبه ي ازی
.دیرسخودکمالسرحدبه

اجتهادگذارانانیبن
ی عنین،یمیقدبهمعروفمیقدعهددانشمنددوعه،یشفقهدراجتهادگذارانبنیاننیتریمیقد

ـ عقاازوخاسـت پابهدیمفخیشسپس. اندبوده،یعمانلیعقابنوی  اسکافدیجنابن دوآندی
ـ ینبـه ی طوسـ خیشوي الهدعلم،یمرتضدیسجملهازخود،شاگردانانیمدربزرگوار ـ ک ادی ی

ـ فقواولدیشـه اوازپـس ودیرسی  حلمهعالبهنوبتتاافتی ادامهوهیشنیاکرد، فاضـل، هی
. دادندادامهرااوراهدومدیشهزینو،یعل

.گرددشکوفاتروبماندداریپاعهیشمسلکدری ضرورتعنوانبهاجتهادتا

مقلدومجتهد
.شودیمگفته» مقلّد«کندیمدیتقلاوازکهی کسبهو» مجتهد«استاجتهادهمرتبي داراکهی کسبه

اجتهادمقدمات
ـ باکنداستخراجآنهاازراعتیشراحکامث،یحدوقرآن  بهمراجعهباخواهدیمکهی  کس دی

ـ علـوم شـناخت رو،نیاازباشد،اجتهادهمقدمعنوانبهی  علومي  دارا ـ ادبوی  عرب عـرب اتی
واالحکـام تایآشناختفقه،اصول،علمکالم،علمر،یتفس،)عربلغتونحووصرفدانش(
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ـ دراوثیحـد شناختواستنباطي  براالزمحددرفلسفهومنطق،اتیروا ي بـرا رجـال، وهی
. استي ضروروالزمي امرمجتهد

وی  شـرع احکاماتیکلازاطالعونیشیپي  فقهاي  فتاواهادرجستجواجماع،شناختالبته
. اشدبمؤثردرست،اجتهاددرتواندیمزیناصولبرفروعردبلکه

اجتهاداقسام
.شودمیتقسیم» تجزّي«نحوبهو» مطلق«بهدیگرجهتیازاجتهاد* 

مطلقاجتهاد
.یفقهابوابههمدراستنباطبرقدرتازاستعبارتمطلقاجتهاد

تجزّياجتهاد
.نمازمانند،یفقهابوابی بعضدراستنباطبریی تواناازاستعبارتي تجزّنحوبهاجتهاد

يتجزاجتهاددراختالف
بـه ی  ابیدسـت کـه معنـا نیبـد آن،لزومای آن،امکانعدماي ی تجزّنحوبهاجتهادامکاندر
. استاختالفست،ینریپذامکاني تجزّنحوبهاجتهادکسبراهازجزمطلقاجتهاد
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فتواتیحج
بـه ي  ورجـوع واسـت حجـت اوخـود ي  براي  متجزّومطلقمجتهدازاعممجتهدي  فتوا

. ستینزیجاگریدمجتهد

. استشدهنقلمطلق،مجتهدبهي متجزّمجتهدرجوعوجوببهقولی برخازالبته

مسئلهنیا. کنندرجوعاوبهتوانندیممردمواستحجتزینگرانیدبرمطلقمجتهدي فتوا
.استی اختالف،يمتجزّمجتهدبهنسبت

.اندکردهاجماعي ادعاد،یتقلرجعمبودنمطلقمجتهدلزومبری برخ

بیتصوونظریه تخطئه

تخطئهنظریه
شودیممطرحتقلیدواجتهادمبحثدرفقهاصولدرکهاستمباحثیازیکیتخطئهنظریه

استثابتحکمیکدارايخداوندنزدايمسئلههرنظریهایناساسبر

دسـت بهصحیحطوربهراحکمآنوودبرمسئلهآنحکمیافتندنبالبهمجتهداگرحال
کـرده کهکوششیوتالشخاطربهپاداشکی(کندمیعطاپاداشدوایشانبهداوندخ،بیاورد

دنبـال بهاگرو)تاسآوردهدستبهصحیحودقیقطوربهراحکمکهاینبرايپاداشیکو
یـک ایـشان بـه داوندخ،وردبیادستبهغلططوربهراحکمآنوبرودمسئلهآنحکمیافتن

)هکردکهکوششیوتالشخاطربهپاداشکی(کندمیعطاپاداش
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تصویبنظریه
مطرحتقلیدواجتهادمبحثدرراآناصولیونکهاستنظریاتیازدیگریکیتصویبنظریه

تاسخداوندحکم، حکم نآ،بیاورددستبهمجتهدکهحکمیهرنظریه؛ایناساسبر. کنندمی
. داردپاداشخداوندزدن،استکردهاستنباطکهحکمیآنبرايو

تخطئهوتصویباصطالحتفاوت
وقـول هـر ،  تصویبنظریهدر: داردوجوداختالف،  تخطئهوتصویباصطالحیمفهومبین
اجتهـادي وقـول هـر در،  تخطئهنظریهبربنااما،  رودمیشماربهصوابوحقبالفعلاجتهادي

واقـع بـا مطـابق ودرستاقوالاینازیکیکهاستممکنالبتهوداردوجودخطاامکانهبالقو
.باشد

اجتهادثبوتهايراه
ـ ی شـهرت ووعیشمقلّد،شخصنیقی: شودیمثابتراهسهازاجتهاد دوی  گـواه وآورنیق

.نباشدمعارضآنباگریدآگاهعادلدوی گواهکهی صورتدرخبرهوآگاهعادل

.استاختالفآنازثقهفرددادنخبربهاجتهادثبوتدر

دیتقل
ی شخـص ای ی کسمالزمراي  زیچي  معنابهلغتدرو،»قَلَد«مادهازلیتفعبابمصدردیتقل

وعمـل بـه التـزام ي معنـا بهی فقهاصطالحدرواژهنیا.استي کاربهنهادنگردندادن و قرار
گردنبری  عالمت«ي  معنابهحجمبحثدری  فقهمتوندرواژهنیاتهالب. استنیمعمجتهدگفتار
وی اصولمنابعدر. استرفتهکاربههم» استحجدری قرباني براشودمعلومتاختنیآوی قربان
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کـردن عملاززیمتماي  امررادیتقلفقهاازي  شمارشدهمطرحدیتقلي  برافیتعرگونهدوی  فقه
در. اندکردهفیتعرآنبهداشتنالتزامای آنرفتنیپذای مجتهدي  فتواذاخراآنوی  شرعحکمبه

.انددانستهمجتهدي فتواازی عملي رویپهمانرادیتقلتیماهفقهاشتریببرابر،

تاز میتقلید

.استرفتهدنیاازکهمجتهديازتقلیدازاستوعبارتبودهحیتقلیدمقابلمیت،تقلید

:استاختالفمیتمجتهدازتقلیدجوازعدموجوازدربارهسالماعلمايمیان

هستند؛معتقدمیتازتقلیدجوازعدمبهشیعه،فقهايوهااصولیمشهورـ 1

ازتقلیـد جـواز بهشیعهاصولیونازبرخیوهااخباريسنت،اهلفقهايوهااصولیمشهورـ  2
هستند؛معتقدمیت

جـایز رااسـتمراري تقلیـد وجایزغیرراابتداییتقلیدودادهتفصیلمسئلهدردیگر،برخیـ  3
.انددانسته

وبـوده تردیـد مـورد مـسئله اینکهاستاینمیتازتقلیدجوازعدمدربارهدلیلترینمهم* 
اینبه؛است،جوازاستصحابسوم،قولدلیلترینمهمو. استمیتازتقلیدجوازعدماصل،
مـورد اوازتقلیـد جـواز ومـرده کهاکنونبود،جایزاوازتقلیدبود،زندهمجتهدتیوقکهبیان

.شودمیاستصحابتقلید،جوازحکمگرفته،قرارتردید

از اعلمتقلید
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ويقـدرت وتواناییکهاستمجتهديازتقلیدمعنايبهواعلمغیرتقلیدمقابلکه،اعلمتقلید
.استبیشتردیگرمجتهدانازشرعی،احکاماستنباطدر

علـوم واحادیـث بـه اوآگـاهی وآشناترمسائلمداركوقواعدبهکهاستکسیاعلممجتهد
بیـان بـه اسـت؛ تـر دقیقوبهترروایاتازاوبرداشتوفهمیاوبودهبیشتراستنباطبهمربوط
.استآنهامصادرازیشرعاحکاماستنباطدرمجتهدماهرترینمعنايبهاعلممجتهددیگر،

.اندکردهتمسکروایاتواجماعبهاعلم،ازتقلیدوجوباثباتبراياصولعلماي

:استاختالفاعلم،ازتقلیدوجوبعدمیاووجوبدرباره

اند؛شدهمعتقداعلمازتقلیدوجوببهاصولیونمشهورـ 1

دارند؛قاداعتاعلمازتقلیدوجوبعدمبههااصولیازجمعیـ 2

غیـر قولکهجاییونباشدمطابقامواتازاعلمقولبااعلم،غیرنظرکهجاییبینبرخی،ـ 3
واجـب رااعلـم ازتقلیـد اول؛مـورد درودادهتفصیلباشدمطابقامواتازاعلمقولبااعلم،

اند؛ندانستهواجبدوم،مورددرودانسته

سـازگار احتیـاط بـا اعلـم، غیرتقلیداگر: اندگفتهودادهیلتفصدیگرايگونهبهنیزبرخیـ 4
صـورت، ایـن درباشد،احتیاطباموافقاعلم،غیرتقلیداگرواست،واجباعلمازتقلیدنباشد
.نیستواجباعلمازتقلید
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