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تلفن 07132304017 :
این اثر ،مشمول قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1348است .هر کسی تمام یا قسمتی از این اثر را
بدون اجازه مولف (ناشر) نشر یا پخش و عرضه کند ،مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

دانشجوی گرامی
حضور در کالسهای موسسه آموزش عالی فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ،ارتباط زنده و دو
طرفه بین دانشجو و استاد ،قرار گرفتن در جو کنکور  ،ایجاد انگیزه رقابت  ،رفع اشکاالت
دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است
که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد .
شرکا در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه آموزش عالی فاضل به شما این امکتان را
می دهد که جایگاه واقعی خو د را در رتبه بندی کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از
وقوع باید کرد.

تقدیم هب پدر و ماد ع ززیم
هب پاس فدا کاریاهی بی دیغشان« ...حوریا سجادی»

هب انم هستی خبش رهنما
از د دآمدی و من از خود هب دشدم

گفتی کز این جهان هب جهان دگر شدم

گوشم هب راه ات که خبر میدهد ز دوست

صاحب خبر بیامد و من بیخبر شدم

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب
بب
گفتم ینمش مگرم دد اشتیاق

مهرم هب جان رسید و هب عیوق ربشدم
ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم

دستم ندا د قوت رفتن هب پیش یار
ات رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

چندی هب پای رفتم و چندی هب سر شدم
از پای ات هب سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگوهن توانم ن گاه داشت
بیزارم از وافی تو یک روز و یک زمان

کاول نظر هب دیدن او دیده ور شدم
مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم

او را خود التفات نبودش هب صید من

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد

اکسیر عشق رب مسم افتاد و زر شدم

سعدی
ارث حاضر هب زتئین شعر شیخ اجل ،هب روح پدر مرحومم و نفس ماد مهربانم تقدیم می کنم «سیدمحمدباقر حسینی»

سخن مؤلفین
خدای را شاکرم که توفیق آن داد تا خدمتی ناچیز به جامعه فقهی و حقوقی کشور عرضه نمایم .علم
اصول فقه از پربارترین علوم دوران اسالمی میباشد و در طول سالیان ،تألیفاتی بسیار ارزنده در این
زمینه نگارش یافته که همواره راهنمای فقها و حقوقدانان در درک مسائل فقهی و حقوقی و
تقویتکننده قدرت استدالل آنان بوده است؛ وکالی برجستهی کشور همگی متفقالقولند که تسلط بر
علم اصول فقه ،اهرم قدرت و عامل پیروزی یک وکیل دادگستری در محاکم است .اشراف بر این علم
میتواند منجر به نظمدهی اطالعات حجیم و پیچیدهی موجود در ذهن یک وکیل دادگستری گردد و او
را در سختترین شرایط یاری رساند.
همانگونه که می دانیم درس اصول فقه از جمله منابع اصلی آزمون ورودی پرتنش وکالت است و هرچند
که ضریب این درس از سایر دروس منبع ،پایینتر است اما دشواری مباحث و عدم تسلط اکثر
شرکت کنندگان در آزمون نسبت به آن ،اقبال قبولی کسانی را که برای یادگیری درست این علم
سرمایهگذاری میکنند با افزایش تراز نهایی داوطلب ،دو چندان مینماید.
تاکنون تألیفات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است اما متأسفانه اکثر این آثار بدون
توجه به وضعیت خاص متقاضیان آزمون وکالت نگاشته شده است؛ لذا در این اثر سعی گردیده است که
بهترین و مناسبترین روش آموزش و مطالعه درس اصول فقه طراحی گردد و مباحث به اندازهای ساده
و روان شود که مخاطب از خواندن آن دچار خستگی ناشی از نقل مطالب نگردد .دو منبع اصلی درس
اصول فقه برای آزمون ورودی وکالت یعنی کتابهای «مبانی استنباط حقوق اسالمی» تألیف
دکتر ابوالحسن محمدی و نیز کتاب «اصول فقه کاربردی -دوره  3جلدی» تألیف آقایان
حسین قافی و سعید شریعتی ،منابع اصلی نگارنده در تألیف اثر حاضر میباشد و البته پیکره
اصلی کتاب حاضر در تنظیم مطالب ،تقسیم بندی ها و نمودارها ،کتاب اصول فقه
کاربردی(دوره  3جلدی) است که به لحاظ اهمیت آزمونی آن ،مخصوصاً در سالهای اخیر،
بطور ویژه و در بیشتر موارد ،عین المتن آن مورد استفاده قرار گرفته است .لکن از آنجایی که
کتاب سه جلدی ارزشمند اصول فقه کاربردی به دلیل حجیم بودن و فرصت اندک ،گاهی مورد استقبال
متقاضیان قرار نگرفته فلذا نگارندگان با استخراج مطالب مفید و مثالهای کاربردی موجود در این اثر به
غنای کتاب پیشرو افزوده است .نهایتاً با طراحی نمودارها و درج نکات الزم جهت آزمون وکالت از کتب
فوق الذکر توسط نگارندگان ،سعی شده که نه تنها شیوهی ارائه مطالب برای خوانندگان جذاب و قابل
فهم باشد بلکه رغبت و انگیزه ی الزم برای ادامه و استمرار یادگیری مباحث درس اصول فقه در آنان تا
انتها پابرجا بماند.
آزمون اخیر یعنی سال  ،1395تمام  20سوال مطرح شده در درس اصول فقه ،با توجه به مطالب این
کتاب ،قابل پاسخگویی است و موفقیت خوانندگان آن با درصدهای قابل قبول در آزمون وکالت پیش
رو ،به لطف خداوند قادر ،دست یافتنی است.

شیوهی نگارش این اثر نیز بدین ترتیب ا ست که در ابتدای هر یک از مباحث به اقتضای ضرورت،
مطالب موجود در آن قسمت بصورت خالصه و در قالب نمودار طراحی شده تا ذهن خواننده را برای
ورود به بحث آماده سازد؛ سپس مباحث اصلی بصورت ساده و روان همراه با مثالهای قانونی و کاربردی
بیان شده و نکات کنکوری و کلیدی بصورت موردی ،بزرگنمایی و با خط کشی ،مشخص گردیده است.
در انتهای هر مبحث نیز نمونه تستهای آزمونهای سالهای گذشته ضمیمه گردیده تا هم مخاطب با
نحوه طراحی سؤاالت توسط مؤلفان آزمون آشنا شود و هم مطالب آموزش داده شده در ذهن ایشان
تثبیت گردد.
امید است که نتیجهی تالشهای نگارندگان و ویراستار در تدوین این اثر ،مورد استقبال و استفادهی
مفید داوطلبان آزمون ورودی وکالت واقع گردد و در آینده شاهد نتایج درخور توجه و قابل قبولی در
این زمینه باشیم .الزم است زحمات دوست گرامی ،جناب آقای حامد کشاورز ،رتبه 1آزمون ورودی
کارآموزی وکالت  1395در کانون وکالی فارس و کهگیلویه و بویراحمد را ارج نهیم.
و من اهلل توفیق
مؤلفان :حوریا سجادی و سیدمحمدباقر حسینی
ویراستار :عباس تنده مروست
(رتبه 23آزمون کانون وکالی یزد در )1395
بهمن ماه  1395خورشیدی
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کلیات
تعریف علم اصول فقه:
فقه در اصطالح علمی است که فقیه به وسیله آن احکام شرعی را از ادله تفصیلی (قرآن ،سنت ،اجماع،
عقل) ب ه دست می آورد .بدین منظور فقیه باید با یک سری قواعد و اصول آشنا باشد و با استفاده از آنها
حکم شرعی را از ادله تفصیلی بدست آورد.
اصول فقه دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی ،آماده شده و بکار می رود؛ به عبارت
بهتر اصول فقه مجموع قواعد ،ضوابط و ابزارهایی است که فقیه را در مسیر استنباط احکام شرعی یاری
می دهد.
موضوع اصول فقه:
ابزارها و منابعی که بتواند در طریق استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد اعم از قرآن ،سنت،
اجماع ،عقل و هرچیز دیگری که بتوان با استفاده از آن حکم شرعی را استنباط کرد.
فایده اصول فقه:
این علم برای استنباط احکام شرعی تدوین گردیده است و بنابراین فایده ،غرض و غایت آن این است
که با دانستن آن ،بتوانیم احکام شرعی را از ادله تفصیلی بدست آوریم.
منفعت اصول فقه:
اصول فقه همان ریاضیات حقوق است و قدرت تحلیل و استنباط قوانین را به حقوقدان می دهد .لذا در
استنباط احکام حقوقی موضوعه می توان از علم اصول استفاده کرد و در شناسایی قوانین و رفع اجمال
و ابهام از آنها به کار برد.
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فصل اول :الفاظ
گفتار اول :وضع الفاظ
داللت عبارت است از رهنمونی ذهن از چیزی به چیز دیگر؛ وضع ،یکی از اسباب داللت است که لفظ
را دال(داللت کننده) و معنا را مدلول(داللت شده) می گویند؛ یعنی وقتی لفظی را شنیدیم و ذهنمان با
شنیدن آن لفظ به سمت معنای آن منتقل شد ،می گوییم که آن لفظ داللت دارد بر معنایش.

اسباب
داللت

داللت عقلی

به حکم عقل از دال به مدلول برسیم .م ل داللت دود بر آتش سوزی

داللت طبعی

ریدگی بر تر

داللت وضعی

به حکم طبع از دال به مدلول برسیم .م ل داللت رن
ناشی از وضع و قراردادن است لفظی
غیرلفظی





دال لفظ است که ما را به مدلول یا معنا میرساند.
دال غیرلفظ است که ما را به مدلول یا معنا میرساند.

.






.

معنا آن چیزی است که با شنیدن یک لفظ به ذهن انسان خطور می کند م ال ماده  1016قانون مدنی
 « :هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غائب مفقوداالثر مسلم شود ،اموال او بین وراث موجود حین الموت
تقسیم می گردد ».وقتی لفظ غائب مفقوداالثر را می شنوید ،آن چیزی که با شنیدن این لفظ به
ذهنتان خطور می کند (یعنی کسی که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او خبری نباشد)،
معنای لفظ غائب مفقوداالثر می باشد.
مبحث اول :تعریف وضع الفاظ
به قراردادن الفاظ و کلمات برای رساندن معانی و مفاهیم وضع می گویند؛ م الً لفظ حج برای
عبادتی خاص قرار داده شده است و با شنیدن این لفظ همین معنا به ذهن می رسد.
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واضع :فرد یا مر ع و مقا وضع کننده لفظ.
ارکان وضع

موضوع :لف ی را که برای داللت بر معنا قرار داده شده است.
موضوع له :معنایی را که لفظ برای داللت بر آن قرار داده شده است.

فرآیند وضع لفظ
واضع

موضوع (لفظ وضع شده)

موضوع له (معنای حقیقی لفظ)

قانونگذار

بیع

تملیک عین به عوض معلوم

قانونگذار

غصب

استیال بر حق غیر به نحو عدوان

شهردار

امیرکبیر

خیابان

مبحث دو  :اقسا وضع الفاظ
 .1وضع تعیینی یا ت صیصی

صری
ضمنی

اقسام وضع لفظ
 .2وضع تعینی یا ت صصی

 .1وضع تعیینی (تخصیصی) :قراردادن لفظی در برابر معنایی مش ص توسط واضع .وضع تعیینی،
برآمده از اراده فرد یا افراد خاص است .یعنی فرد یا افرادی به صورت آگاهانه برای انتقال یک مفهوم یا
اشاره به فرد ،شیء یا مکان خاص ،لفظی را برگزیده اند.
مثال :مواد  1002 ،1194 ،188 ،186 ،12،211ق.م ،ماده  299ق.آ.د.م ،ماده  10ق.ت.
ماده  299ق.آ.د.م « :چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بطور کلی یا جزیی باشد ،حکم
و در غیر اینصورت قرار است» .در اینجا قانونگذار «واضع» است ،حکم و قرار «لفظ یا موضوع» هستند و
تصمیم دادگاه «موضوع له» می باشد.
اقسام وضع تعیینی:
الف)وضع تعیینی صریح :حالتی است که واضع مش ص ،هنگام وضع کردن یک لفظ برای یک معنا،
معنای آن لفظ را صریحاً بیان می کند .تعاریف موجود در قانون ،از این قسم وضع است.
ماده  211ق.م.اسالمی « :1392علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری که
نزد وی مطرح می شود».
4

………………………………………………………………………………………………………………اصول فقه

ب)وضع تعیینی ضمنی :حالتی است که واضع با بیان شرایط یا آثار و احکام یا مصادیق یک لفظ،
معنای لفظ را به ما بفهماند ولی صراحتاً تعریفی از لفظ ارائه نکند.
م ال مقنن با آوردن مصادیق معاونت در ماده  126ق.م.اسالمی  92به م اطب معنای معاون جرم را می
فهماند.
مواد  752تا  770قانون مدنی در معرفی عقد صل است و می توان ماهیت این عقد را شناخت ولی
صراحتاً تعریفی از عقد صل به میان نیامده است.
 .2وضع تعیُّنی (تخصّصی)  :قرار گرفتن لفظی در برابر معنایی در اثر ک رت استعمال( .به عبارت دیگر
وضع تعینی عبارت است از اینکه لفظی در معنایی دیگر غیر از معنای موضوع له با قرینه و به مناسبتی
به کار رود و به اصطالح بطور مجازی استعمال شود و به قدری این استعمال زیاد شود که وقتی س از
چندی آن لفظ بدون قرینه به کار برده می شود معنای دوم از آن فهمیده می شود).
در تعریف دیگر آمده« :لفظی در برابر یک معنا به صورت مکرر استعمال می شود بی آنکه یشتر برای
این معنا به صورت مستقیم وضع شده باشد و به تدریج در اثر ک رت استعمال ،عالقه و یوندی خاص
بین لفظ و معنا در ذهن افراد ایجاد می شود بهگونه ای هر گاه آن لفظ بدون قرینه به کار رود آن معنا
به ذهن خطور می کند»(اصول فقه کاربردی ،ج ،1ص .)72
مثال :لفظ قانون که در ابتدا به معنی «خط کش» بوده ولی به قدری آن را در معنای«مقررات مدون»
بکار بردند که اکنون با شنیدن آن ،معنای جدید به ذهن می رسد .یا لفظ قاچاق که قبال به معنای
«تردستی» بوده ولی با ک رت استعمال در معنای «خرید و فروش کاالهایی که معامله آنها ممنوع
است» ،اکنون دیگر با شنیدن آن ،همین معنای دوم به ذهن می رسد.
مثال :ماده  1208ق.م« :غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقالیی
نباشد ».رشید در ابتدا به معنای راه راست یافته و رستگار و دلیر و شجاع بوده است اما به تدریج عرف
آنرا در معنای ش ص دانا و بصیر بکار برده و از معنای لفظی خود جدا شده است و قانونگذار نیز همین
معنای دوم را برای نظر خود ت بیت نموده است .س عرف «واضع» است ،غیررشید «موضوع یا لفظ»
است و ش صی که عقل معاش ندارد «موضوع له» است.
نکته :مهمترین تفاوت وضع تعیینی با تعینی در واضع آن است که اولی در اثر جعل و قرارداد واضع
بوجود می آید و دومی در اثر ک رت استعمال محقق می گردد.

5

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…….

البته عالوه بر تفاوت فوق می توان گفت وضع تعیینی بصورت آنی و دفعی بوجود می آید در حالی که
وضع تعینی بصورت تدریجی دید می آید.
اقسا داللت وضعی لف ی:
داللت وضعی لفظی در یک تقسیم بندی خود بر سه قسم تقسیم می شود :داللت تصوری ،داللت
تصدیقی و داللت بر مراد جدی .این موارد از صفحات 199تا  201جلد اول کتاب اصول فقه کاربردی
نقل می شود:
 -1داللت تصوری :انتقال ذهن به معنا به مجرد شنیدن لفظ است .یعنی ذهن ما به محض
شنیدن لفظ ،به معنای آن منتقل می شود .البته شرط انتقال ذهن به معنا این است که
شنونده از معنای لفظ ،آگاه و به اصطالح ،عالم به وضع باشد خواه گوینده ،این معنا را اراده
کرده باشد یا نه .حتی اگر گوینده در حال خواب یا بیهوشی لفظی را بر زبان بیاورد شنونده
با شنیدن لفظ ،معنای آن را تصور می کند.
 -2داللت تصدیقی (داللت تصدیقی اول) :با ایان یافتن کالم گوینده ،از مجموع کالم وی با
توجه به همه ی ب ش ها و قیدهای جمله و نیز سایر قرائن و شواهد موجود ،می توان معنای
کالم وی را فهمید و به او نسبت داد و در اصطالح اصول ،ظهور کالم در معنا منعقد شده
است .در این داللت متکلم قصد فهماندن و بیان این معنا را داشته است.
 -3داللت بر مراد دی(داللت تصدیقی دو ) :مدلول تصدیقی جمله در صورتی دارای اعتبار
است که بدانیم گوینده نیز واقعاً همین معنا را اراده کرده است .به بیان دیگر ،معنایی که از
کالم فهم یده می شود و به اصطالح ،کالم در آن ظهور دارد در صورتی قابل استناد و معتبر
است که کاشف از مراد جدی و واقعی گوینده باشد .توجه کنیم که بنای عقال بر این است که
گوینده همان معنایی را که از کالم وی فهمیده می شود(مدلول تصدیقی جمله) به طور
جدی اراده کرده است .به بیان دیگر با توجه به بنای عقال و روش رایج در محاورات عرفی،
اصل بر این است که مدلول تصدیقی جمله همان مراد جدی و واقعی گوینده است مگر این
که قرینه ای برخالف آن یافت شود.
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نمونه تست

-1تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعینی در چیست؟ (وکالت )84
 )1در آثار آن است.
)2در واضع آن است.
)3در تفاوت ماهوی آن است.
)4در ک رت استعمال آن است.
پاسخ :گزینه « »2صحیح است.
-2وضع تعینی یا تخصصی چیست؟ (وکالت )86
 )1هر گاه واضع ،لفظی را به کمک قرینه در یک معنی خاص ،معین کند.
)2هر گاه واضع ،لفظی را به کمک قرینه دریکی از معانی متعدد آن ت صیص دهد.
)3هر گاه واضع ،لفظی را بدون استفاده از قرینه به یک معنی خاص ،ت صیص دهد.
)4هر گاه لفظی در اثر ک رت استعمال در معنایی به غیر از معانی وضعی آن ت بیت شود.
پاسخ :گزینه « »4صحیح است.
-3وضع تعینی وقتی مصداق پیدا می کند که لفظ:
)1
)2
)3
)4

بوسیله عرف در معنی مجازی استعمال شود.
در غیر ماوضع له و در اثر ک رت استعمال به کار رود.
از معنای حقیقی خود جدا شده ،معانی دیگری یدا کند.
هرگاه در اثر ک رت استعمال عرف ،یک معنی مجازی ثابت یدا کند که بدون قرینه از لفظ
فهمیده شود.

پاسخ :گزینه « »2صحیح است.
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مبحث پنجم :اصول لف ی
نکته :بعد از دانستن معنای حقیقی و مجازی لفظ ،اگر مقصود متکلم ،مشکوک بود و قرینه ای بر
تعیین مقصودش نداشتیم سراغ اصول لفظیه می رویم.

اقسام اصول

اصول لفظی :اصاله الحقیقه ،اصاله العموم ،اصاله االطالق ،اصل عدم تقدیر،
اصل عدم نقل ،اصل عدم اشتراک ،اصل ظهور
اصول عملی :اصل برائت ،احتیاط )اشتغال( ،اصل ت ییر ،اصل استصحاب

مبداء همه اصول لفظی اصالت ظهور است و حجیت آنها تا زمانی است که با این اصل هماهن

باشند.

اصول لفظی بنا بر بنای عقال حجت است و شرع نیز این بنا و روش عقالء را رد نکرده و آن را ذیرفته و
امضاء کرده است( .منظور از حجیت در اصول فقه ،قابل استناد بودن است).
نکته :توجه نمائیم که مبنای اصول لفظیه ،بنای عقالء و خردمندان جامعه است اما اصول لفظیه در
مورد سنت و ادله لفظیه(قرآن ،روایات ،قانون ،قرارداد و  )...قابل استناد است .لذا مجرای اصول لفظیه،
شک در مراد متکلم در سنت و ادله لفظیه در حالت فقدان قرینه بر تعیین مقصود متکلم است.
نکته :استناد به اصول لفظی ،مقدم بر اصول عملی است.
 .1اصل ظهور :هرگاه لفظی داشته باشیم که احتمال چند معنا برای آن لفظ داده شود ،و یکی از این
احتماالت قوی (معنای ظاهر) و احتمال دیگر ضعیف باشد (معنای موول) و ما هم معنای ظاهر آن را
بدانیم و هم معنای موول آن را ،لیکن ندانیم که منظور و مراد متکلم کدام معنا است ،براسا

اصالت

الظهور می گوییم اصل بر این است که منظور متکلم از آن لفظ «معنای ظاهر» آن است مگر اینکه
قرینه ای بیاورد که نشان دهد منظورش معنای موول است.
لفظ «رجال» در اصل
 115ق.اساسی

معنای ظاهر :مردان
معنای مؤّول :افراد مهم و عالی رتبه اعم از زن و مرد

استادان قافی و شریعتی در این زمینه م ال هایی را در صفحه  114جلد اول کتاب اصول فقه کاربردی
بیان می دارند:
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مثال :1در ماده  665ق.م «وکالت در بیع،وکالت در قبض ثمن نیست» .در این ماده ،قانونگذار با توجه
به اصاله ال هور  ،چنین حکمی را بیان کرده است زیرا وکالت در قبض ثمن ،امر دیگری غیر از وکالت
در بیع است.
مثال :2ماده 224ق.م« :الفاظ عقود ،محمول است بر معانی عرفیه» .یعنی الفاظی که متعاقدان هنگام
انعقاد قرارداد به کار می برند بر معانی ظاهر عرفی حمل می شود .به دیگر س ن دیگر ،قانونگذار فرض
کرده آنچه عرف از ظاهر این الفاظ می فهمد منظور و مقصود متعاقدان بوده است و این خود ،بیان
دیگری از اصالة الظهور است.
مثال :3در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره  537مورخ  1369/8/1بیان شده« :تبصره ماده 3
قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1361رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه
محول نموده که ظهور بر دادگاه های عمومی دادگستری دارد  .»...احاله لفظ دادگاه به معنای دادگاه
های عمومی دادگستری نه سایر مراجعی که مجازاً دادگاه است نه حقیقتاً ،بر اسا

اصل ظهور است.

 .2اصل حقیقت :هرگاه متکلم لفظی را در جمله ای بیان کند و آن لفظ یک معنای حقیقی و یک
معنای مجازی داشته باشد و ما ،هم معنای حقیقی آن لفظ را بدانیم و هم معنای مجازی آن را؛ لیکن
شک کنیم که «منظور و مراد» متکلم در آن جمله از آن لفظ ،معنای حقیقی آن است یا مجازی،
براسا

اصاله الحقیقه می گوییم اصل بر این است که منظور و مراد متکلم از آن لفظ «معنای حقیقی»

آن است.
اصل در اینجا به معنای «ظاهر» است و نحوه استدالل چنین است که اگر گوینده یا نویسنده معنای
مجازی را می خواست ،باید قرینه ای می آورد چون نیاورده ،ظاهر این است که معنای حقیقی را اراده
کرده است.
مثال :1لفظ «مادر» در لغت برای ش صی وضع شده که فرزندی از او متولد شده است و با وی رابطه
نسبی دارد .اما گاهی به زنی که فرزند دیگری را شیر می دهد و با او رابطه رضاعی دارد «مادر» نیز
گفته می شود .حال اگر در متن قانون ،حکمی برای مادر ،بیان شده باشد و احتمال آن باشد که منظور
قانونگذار ،عالوه بر مادر حقیقی  ،مادر رضاعی هم بوده است با استناد به اصالة الحقیقة می گوئیم :مراد
قانونگذار ،تنها مادر حقیقی و نسبی است.
مثال :2اصل  115ق.اساسی « :رییس جمهور باید از ر ال مذهبی و سیاسی انت اب گردد ».معنای
حقیقی این لفظ «مردان» و معنای مجازی آن «افراد مهم و عالی رتبه که می توانند مرد یا زن باشند»
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اصاله الحقیقه می گوییم اصل بر این است که منظور و مراد متکلم (مقنن) از

لفظ رجال معنای حقیقی آن (مردان) است مگر اینکه قرینه و نشانه ای بیاورد و منظورش معنای
مجازی آن لفظ باشد.
نکته :اگر موردی هم م ال اصل حقیقت و هم م ال اصل ظهور بود و این مورد در سوال آمد در صورتی
که فقط یکی از این دو گزینه در بین گزینه های سوال بود همان را به عنوان جواب صحی انت اب می
کنیم .اما اگر هر دو گزینه در سوال بیان شده بود در صورتی که امکان جمع گزینه ها بود همان را
لحاظ می کنیم اما وقتی نتوان گزینه ها را جمع کرد باید گزینه خاص تر (یعنی اصل حقیقت) را
انت اب کرد .همین مطلب در مورد هر تستی که گزینه کلی و گزینه خاص دارد صادق است.
مثال 3در ب شی از ماده  675ق.م.ا آمده است  « :هر کس عمدا  ...هر نوع محصول زراعی یا اشجار
یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا نج سال محکوم می شود ».با توجه
به اصاله الحقیقه ،منظور از لفظ اشجار در این ماده معنای حقیقی آن است یعنی درختهای کاشته
شده  ،اما درختهای بریده شده هر چند ممکن است به طور مجازی اشجار نامیده شود  ،اما آتش زدن
آنها مشمول ماده فوق نیست .
مثال :4در مورد جرم «تضییع محصول» موضوع ماده  684ق.م.ا می توان گفت  :این ماده تنها شامل
محصولی می شود که روییده باشد و شامل بذری نیست که در زمین اشیده و هنوز نروییده است ؛ هر
چند مجازا بتوان به آن محصول گفت  .دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء خود در مورد جرم
«چرانیدن محصول دیگری و تضییع آن » موضوع ماده  262قانون کیفر عمومی (ماده  684قانون
تعزیرات فعلی) به این مطلب اشاره کرده است .
.3اصل عمو  :اگر در کالم ،لفظ عامی به کار رفته و احتمال ت صیص آن وجود داشته باشد اما دلیل و
قرینه قطعی بر وجود م صِّص در کالم نباشد در این صورت در مراد متکلم شک می کنیم که عموم یا
خصوص بوده؛ بر طبق إصالة العموم می گوئیم« :اصل در لفظ عا این است که از آن معنای عمو
اراده شده باشد مگر اینکه قرینه قطعی بر تخصیص و ود داشته باشد» .لذا عبارت متکلم ،بر
معنای عام ،حمل می شود و به احتمال ت صیص ،نباید اعتنا کرد(همان ،ص.)114
مثال :1ماده  5ق.م« :کلیه سکنه ایران ،اعم از اتباع داخله و خارجه ،مطیع قوانین ایران خواهند بود
 .»...حال اگر در مورد شمول حکم ماده نسبت به افراد بدون تابعیت – که نه تابعیت ایرانی دارند و نه
تابعیت خارجی ،اما ساکن ایران هستند – تردید شود در اینجا با توجه به اصالة العموم می توان گفت:
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عبارت «کلیه سکنه ایران» عام است و شامل این گونه افراد نیز می شود؛ بنابراین ،این افراد نیز مشمول
حکم ماده فوق هستند.
مثال :2ماده  190ق.م مقرر می دارد «.برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است » ...این ماده
بدون تردید شامل عقود معین  ،مانند بیع  ،اجاره  ،نکاح و  ...می گردد  .اما اگر در مورد شمول آن
نسبت به عقود غیر معین ( موضوع ماده  10ق.م) تردید شود  ،با توجه به اصاله العموم می توان گفت
ماده فوق عام است و با عموم خود عقود غیر معین را نیز در بر می گیرد و مقررات و قرینه خاصی که
این دسته از عقود را ا ست نا کرده باشد و جود ندارد  .بنابراین  ،حکم ماده مزبور در مورد عقود غیر
معین نیز جاری است .

2

 .4اصل اطالق :معنای مقید مدنظر گوینده یا نویسنده نمی باشد بلکه «معنای مطلق» مدنظرش است.
به عبارت دیگر هرگاه عبارت بدون قیدی بیان شود و شک کنیم که شاید شامل تمام حاالت و انواع و
اقسام و کیفیاتش نشود ،با استناد به اصل اطالق می گوییم عبارت شامل تمام حاالت و انواع و اقسامش
می شود.
مثال :در برخی مواد قانون مجازات اسالمی مانند ماده 214ق.م.ا ،الفاظ «مجر » « ،ر »« ،مال» و
سایر الفاظ مفردی که شامل حاالت و انواع م تلف و افراد یک جنس می شود بیان شده است .حال اگر
شک کنیم که این حکم شامل تمام مجرمان ،جرائم و اموال می شود یا برخی از ایشان را شامل می
شود بر اسا

اصالة اإلطالق می گوئیم معنای مطلق این الفاظ ،مدنظر متکلم بوده است.

 .5اصل عد تقدیر(اصل عد إضمار) :وقتی متکلم جمله ای را بیان می کند لیکن شک کنیم که
متکلم کلمه یا کلماتی را که در جمله مورد بحث الزم است ،در تقدیر گرفته یا خیر (کلمه ای را حذف
کرده است یا خیر) ،براسا

اصالت عدم تقدیر می گوییم اصل بر این است که متکلم کلمه ای را در

جمله حذف نکرده است مگر اینکه قرینه و نشانه ای نشان دهد که لفظی در تقدیر گرفته شده است.
به عبارت دیگر ،اگر احتمال م فی ماندن قسمتی از کالم گوینده وجود داشته باشد یعنی شنونده
احتمال می دهد که قسمتی از مراد گوینده در کالم او منعکس نشده و در تقدیر است یا از کالم وی
حذف شده ،اما قرینه قطعی و یقینی بر این احتمال وجود نداشته باشد اصل بر عدم تقدیر است و اصل
بر آن است که تنها آنچه در کالم گوینده آمده مقصود و مراد وی بوده و چیزی در تقدیر نیست یا
حذف نشده است(همان ،ص.)113
2
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گفتار دو  :اوامر
مبحث اول :معنای لغوی لفظ امر

 .1طلب ،دستور

جمع :اوامر

منظور از واژه امر در اصول فقه

معنای لغوی
معنای
واژه امر

 .2شی ،کار ،حادثه

معنای اصطالحی

جمع :امور

دستور انجام کار به ش ص دیگری که در رتبه ایین تری قرار دارد.

مانند ماده  159ق.م.ا

نمونه تست

-37در ماده  1269ق .که مقرر می دارد« :اقرار به امری که عقال و عادتا ممکن نباشد.....
اثری ندارد» مراد از واژه امر چیست و مع آن کدا است؟
 )1طلب-امور

 )2دستور-اوامر

 )3شی-اوامر

 )4شی-امور

پاسخ :گزینه « »4صحیح است.
مبحث دو  :شیوه های امر کردن
وقتی که آمر (امرکننده) ب واهد مأمور (امرشونده) را به انجام کاری امر کند ،باید اراده خود را بوسیله
لفظ ،نوشته یا اشاره و مانند آن ابراز کند.
نکته :هر نوع طلب و درخواستی را امر نمی گویند .بلکه فقط دستوری که از طرف مافوق به افراد زیر
دست یا تحت فرمان صورت می گیرد یا به اصطالح «طلب عالی از دانی» امر نامیده می شود .تقاضای
دو ش ص همرتبه از یکدیگر ،یا تقاضای ش صی در مرتبه ائین تر از مافوق خود ،بر حسب مورد
ممکن است استدعا ،التما  ،تقاضا ،خواهش یا درخواست نامیده شود(همان ،صص  120و .)121
نکته :صیغه امر یا هیأت امر در اصول فقه به هر عبارتی که بیان کننده معنای امر (یعنی طلب فعل)
باشد گفته می شود اما در ادبیات ،صیغه امر به خصوص فعل امر گفته می شود.
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مبحث سو  :الفاظ امر(شیوه های امر کردن)
 -1امر کردن با استفاده از ماده امر :مقصود از ماده امر واژه امر یعنی حروف ا،م،ر می باشد .یکی
از راههایی که شارع و متکلم می توانند فردی را به کاری امر کنند ،امر کردن بوسیله ماده امر
می باشد.
م ال« :ان اهلل یأمُرُ بالعدلِ و االحسانِ و ایتاء ذی القُربی :خداوند به دادگری و نیکوکاری و ب شش به
خویشاوندان امر می کند ».در این آیه خداوند با استفاده از ماده امر انسان ها را به دادگری و
نیکوکاری و ب شش به خویشاوندان امر می کند.
«أمَرَ اال تعبدوا الا ایاه  :خداوند امر می کند که غیر از او را رستش نکنید ».در این آیه خداوند با
استفاده از ماده امر انسانها را به اینکه غیر از او کسی را نپرستند امر می کند.
 -2امر کردن با استفاده از فعل امر(صیغه امر در ادبیات) :یکی دیگر از روش هایی که آمر
می تواند به وسیله آن مأمور را به انجام کاری امر کند ،امر کردن با استفاده از صیغه امر می
باشد؛ منظور از صیغه امر «فعل امر» می باشد.
م ال« :اوفوا بالعقود :به یمانها وفا کنید» در این آیه خداوند با استفاده از صیغه امر انسانها را به وفا
کردن به یمان هایشان امر می کند.
«اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول :اطاعت کنید خدا را و اصاعت کنید رسول خدا را».
 -3امر کردن با استفاده از مله های خبریه با قیود الزامی :عباراتی از قبیل باید ،مکلف
است ،الزم است ،موظف است و  . ....مواد  1244و  1245و  311و  271و 1177قانون مدنی
و اصل  167ق.ا .م الی برای این قسم می باشند.
اصل  167ق.اساسی« :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد»
 -4امر کردن با استفاده از مله های خبریه بدون بکاربردن قیود الزامی :در این شکل
امر ،قانون گذار با لحن خبری و مالیم س ن می گوید ولی مقصودش آن است که امر کند و
دستور دهد م الً می گوید دادگاه ...رسیدگی خواهد کرد یا دادستان ...مواظبت می نماید یا
مواظبت مولی علیه با قیم است .مواد224و 1235ق.م و  3و  6از ق.م.ا و  25و  27و 28
ق.آ.د.ک م الی برای این قسم می باشد.
م ال« :المومنون عند شروطهم  :مومنان به شرطهای خود ایبند هستند»
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ماده  225ق.ت« :تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود» از آنجایی که معلوم شد
جمله خبری یکی از روش های امر کردن است می گوییم منظور مقنن از این ماده این است که :تاریخ
تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود.
ارکان امر در ماده
 171ق.م

آمر )امرکننده(  :مقنن
مأمور )امر شونده(  :کسی که حیوان ضاله ای را یدا کند.
مأمور به )مورد امر(  :رد کردن حیوان یدا شده به صاحبش و در صورت
عدم یافتن صاحب آن ،به حاکم یا قائم مقام او رد کند.

نکته :در حقوق ،امر با ماده امر و صیغه امر در ادبیات (فعل امر)(شماره های  1و  2در فوق) نداریم؛
امر در مواد قانونی به صورت مله خبری(شماره های  3و  )4گفته می شود .البته خبر در مقا
انشاء و نه صرف خبر .یعنی در ظاهر ،مله خبری است ولی در واقع حاکی از انشاء(ایجاد و
خلق کردن) طلب فعل و دستور انجا کار می باشد .امر در قالب «جمله خبریه در مقام انشاء»،
آکِد در افاده معنای وجوب است :به این معنا که امر به صورت خبر در مقام انشاء ،تاکید کننده بر واجب
بودن است و نسبت به بقیه شکل های ابراز کننده امر(مانند امر به ماده امر یا با صیغه امر در ادبیات)،
امری بودن را بیشتر می رساند .تعبیر دیگر از علمای اصولدر مورد خبر در مقام انشاء ،آن است که
چنین شکل از امر ،آکِد در بَعث است یعنی تأکید کننده در برانگی تن مأمور جهت انجام مأموربه است.
مبحث چهار  :داللت امر بر و وب
مهم ترین بحث مطرح شده در مورد اوامر این است که آیا «امر» بر و وب و الزا داللت می کند یا
خیر؟ اطاعت از امر واجب است و اگر کسی از امر او اطاعت نکند ،به علت ترک واجب ،مجازات می
شود.
م الً طبق ماده  328ق.م « :هرکس مال غیر را تلف کند ،باید م ل یا قیمتش را بدهد» آیا بر کسی که
مال دیگری را تلف کرده است واجب است که م ل یا قیمت آن را به صاحب مال بدهد؟ و مأمور (کسی
که مال غیر را تلف کرده است) در صورت ندادن م ل یا قیمت مالی که تلف کرده به صاحب مال ،به
علت ترک واجب (ت لف از دستور آمر) مجازات می شود؟ در اسخ می گوییم که لفظ «باید» در این
ماده نمونه ای از «امر کردن بوسیله عبارات امری در زبان فارسی» است که به عنوان یکی از روش های
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امر کردن بر «وجوب» داللت دارد و چنانچه مأمور آن امر را ترک کند ،به علت ترک امر آمر (ترک
واجب) مجازات می شود.
در عالم حقوق نیز در هر موردی که ام ری از جانب مقام مافوق صادر شود  ،انجام آن عمل از طرف
مامور الزامی است  .ماده  54قانون است دام کشوری ( مصوب  )45در این زمینه تصری می کند که «:
مست دم مکلف است در حدود قوانین و مقررات  ،احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری
اطالعت نماید  .»...همچنین ماده  17قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت انه ها  ...مصوب  ،1360تمرد
از اجرای دستورهای قانونی مقامات مافوق را از مصادیق خطاهای انضباطی به حساب آورده است .
عالوه بر این  ،همه مقررات قانونی که به صورت « امر» از طرف مرجع ذی صالح وضع و تصویب شده
برای افرادی که مشمول آن هستند الزم االجرا است .
مشهور اصولیان معتقدند که امر بر و وب و الزا داللت می کند؛ به عبارت دیگر ظاهر «امر» آن
است که آمر به طور الزامی انجام کار مورد نظر را از مأمور خواسته و راضی به ترک آن نیست؛ س
صیغه امر ظاهر در و وب است و اگر گوینده منظور دیگری داشته باشد ،باید با آوردن قرینه آن را
بفهماند.
« امر» معموال برای بیان حکم تکلیفی به کار می رود  .یعنی مستقیما به فعل ش ص تعلق می
گیرد و بیان کننده خواستِ آمر در خصوص انجام فعل است  .اما گاهی حکم وضعی در قالب امر
بیان می شود  .م ال ماده  1064ق.م  .مقرر می دارد  «:عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد » .مدلول
این گزاره امری این است که  «:شرط صحت عقد از سوی عاقد  ،عاقل  ،بالغ و قاصد بودن وی است ».
یا در ماده  468ق.م .آمده است  «:در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود واال اجاره باطل است ».
همچنین مواد  473 ،472 ،210ق.م(.همان ،ص)123
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مبحث اول :صور شک در مکلفٌبه و حکم آن
 -1شبهه محصوره

اصل احتیاط

اول) شبهه تحریمی موضوعی
 -2شبهه غیرمحصوره

اصل برائت

اقسام شبهه
دوم) شبهه وجوبی

 -1شبهه میان متباینین

اصل احتیاط

اعم از موضوعی
و حکمی

 -2شبهه میان اقل و اک ر

نسبت به اقل متیقن،

به استناد ادله اجتهادی ،تکلیف وجود دارد و نسبت به اک ر
مشکوک ،به دلیل شک بدوی در اصل تکلیف ،به اصل برائت
استناد می کنیم (در دو نوع اقل و اک ر ارتباطی و استقاللی)

اول) اقسا شبهه تحریمی موضوعی
در این حالت ،حکم حرمت وجود دارد ولی نمی دانیم این حکم نسبت به کدام فرد و مصداق از مصادیق
موجود که در دستر

ما است تعلق گرفته است و به عبارت دیگر نمی دانیم حکم حرمت به کدام یک

از اطراف شبهه تعلق گرفته است.
الف) شبهه محصوره :منظور شبهه ای است که اطراف آن شبهه محدود و به سادگی قابل
شمارش باشد؛ به عبارت ساده تر حالتی است که اطراف شک و تردید اندک و محدود است بگونه
ای که عادتاً دچار شدن به مورد ممنوعه ممکن است .در شبهه محصوره ،محتمالت شبهه ،خیلی
زیاد و گسترده نیست .م ل یک لیوان نوشیدنی حرام در میان لیوانهای یک سینی .در این مورد
اصل احتیاط اری است و برای احراز موافقت قطعی با تکلیف ،باید از همه اطراف شبهه اجتناب
کرد زیرا علم اجمالی به حرمت یکی از لیوان ها داریم .در این مورد چون اصل وجود تکلیف قطعی
و مسلم است و اشتغال یقینی وجود دارد ،مکلف باید با رعایت احتیاط و انجام همه احتماالت به
صورت قطعی از عهده تکلیف برآید و برائت یقینی حاصل نماید؛ لذا اصل احتیاط جاری می شود.
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ب) شبهه غیرمحصوره :در صورتی که اطراف شبهه ،منحصر و محدود نباشد بلکه بسیار
فراوان بوده و عادتاً در زمانی کوتاه و به سادگی قابل شمارش نباشد ،آنرا شبهه غیرمحصوره می
نامند .م ال بدانیم یک بار کامیون ماهی وارد تهران شده است و یکی از ماهی های آن بار فاسد
است .به نظر مشهور اصولیان در شبهات غیرمحصوره اصل احتیاط اری نمی شود و به جای آن
باید اصل برائت را اری کرد .در واقع در شبهات غیر محصوره ،علم اجمالی اثر خود را از دست
می دهد و دیگر منجِّز تکلیف نیست .برای عدم وجوب احتیاط در این مورد به قاعده نفی عسر و
حرج(قاعده الحرج) استناد شده است زیرا رعایت احتیاط در شبهات غیر محصوره معموال موجب
عسر و حرج می شود و از این رو حکم وجوب احتیاط در این موارد برداشته می شود(اصول فقه
کاربردی ،ج ،3صص  113و .)114
نکته :1مالک تش یص شبهه غیرمحصوره از شبهه محصوره این است که اطراف شبهه چنان
فراوان و متعدد باشد که خردمندان به علم ا مالی مو ود ترتیب اثر ندهند و هنگام
ارتکاب هر یک از این اطراف ،احتمال مصادف شدن این عمل با عنوان حرام را بسیار ضعیف و
موهوم بدانند(همان ،ص 113؛ به نقل از :شیخ انصاری(ره) ،فرائد األصول ،ج ،2ص .)438
نکته :2در مواردی که شک وجود داشته باشد که شبهه محصوره یا غیرمحصوره است ،باید اصل
احتیاط را اری دانست و از ارتکاب همه محتمالت ا تناب نمود .زیرا با وجود علم اجمالی،
تکلیف ثابت می شود و اگر شک کنیم تکلیف ثابت شده ،برداشته شده یا نه ،باید احتیاط را
مراعات کرد .است نائاً در جایی که مسلم است شبهه ،غیرمحصوره است ،چون خردمندان به چنین
احتمالی اعتنا نمی کنند و به علم اجمالی ترتیب اثر نمی دهند تکلیف برداشته می شود(همان،
ص .)115
نکته :3شبهه ک یر در ک یر :در برخی موارد ،اطراف شبهه بسیار متعدد است؛ ولی احتمال ارتکاب
حرام نیز خیلی ضعیف نیست .م الً اگر ش صی یقین داشته باشد که یکصد گونی از هزار گونی
برنج داخل انبار مسروقه است احتمال ارتکاب حرام ،نیز ضعیف و موهوم نیست .شبهه کثیر در
کثیر ،از مصادیق شبهه محصوره است و در مورد آن ،اصل احتیاط اری می شود.
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دو ) اقسا شبهه و وبی(اعم از موضوعی و حکمی)
در این حالت حکم وجوب وجود دارد اما نمی دانیم حکم وجوب به کدام یک از اطراف شبهه تعلق
گرفته است.
 .1شبهه میان متباینین :در حالتی که متعلق تکلیف ،مردَّد بین دو یا چند عمل مشکوک
جدا از هم باشد که هیچ ارتباطی با هم ندارند.
مثال :هر گاه فردی می داند که صد هزار تومان بدهکار است و باید آن را به صاحبش برگرداند اما
نمی داند بدهی او به صاحب این مغازه بوده یا صاحب مغازه مجاور آن ،دوران بین متباینین واقع
می شود(شبهه موضوعی)  .در این م ال ،مکلف باید مبلغ مزبور را به هر دو نفر بپردازد یا به طریق
دیگر رضایت آن دو را جلب کند .یا م الً ش صی می داند که خواندن نماز به سوی قبله واجب
است؛ اما جهت قبله را نمی شناسد و مردَّد میان چهار طرف است خواندن نماز به هر طرف متباین
با اقامه نماز به سایر جهات است(شبهه موضوعی)(همان ،ص.)116
نکته :در مباحث حقوق کیفری ،اگر قاضی علم ا مالی داشته باشد که یکی از دو متهم رونده
قطعاً مرتکب جرم شده است ولی به طور تفصیلی نداند کدام یک از آنها مجرم هستند در اینجا
مسلماً نمی توان پذیرفت که به واسطه و ود علم ا مالی ،قاضی مکلف است که هر دو
متهم را محکو به مجازات کند تا مجرم واقعی کیفر داده شود و قاضی به وظیفه قانونی خویش
قطعاً عمل کرده باشد .بلکه باید با عنایت به اصل 37ق.ا ،درباره آنها حکم به برائت صادر
کرد خصوصاً اگر جرم مورد نظر از جرائم مستوجب حد باشد وقوع شبهه ،موجب اجرای «قاعده
درء» بوده و از این جهت نیز مجازات ساقط خواهد بود .در مواد  477به بعد قانون مجازات اسالمی
مصوب  ،1392مقنن به مسئله علم اجمالی رداخته است(همان ،صص  116و .)117
 .2تردید بین اقل و اکثر :میان اطراف علم اجمالی ،رابطه عموم و خصوص وجود دارد و
یکی از آنها نسبت به دیگری محدودتر است(همان ،ص  .)117حالتی است که بر تما اطراف
شک ،یک عنوان واحد صدق کند که در این عنوان واحد یک قسمت اقل متیقن داریم و یک
قسمت اک ر مشکوک داریم .به عبارت دیگر ،برخالف دوران امر بین متباینین که تردید میان دو
چیز جدا از هم است در دوران امر بین اقل و اک ر ،تردید بین مقدار کمتر یا بیشتر از یک چیز
است.
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گفتار ششم :صور تعارض بین قاعده ها با استصحاب
ید مقدم است.

قاعده ید
قاعده صحت

صحت مقدم است.

تعارض قاعده ها با استصحاب
قاعده فراغ و تجاوز
قاعده قرعه

فراغ مقدم است.
استصحاب مقدم است.

 .1تعارض قاعده ید با استصحاب:
در اماره یا اصل بودن قاعده ید و نیز استصحاب اختالف است اما اماره بودن قاعده ید و اصل بودن
استصحاب عقیده قوی اک ر اصولین است .همانطور که سابق بر این گفته شد در صورت تعارض ظاهری
اماره با اصل ،اماره مقدم است زیرا اماره مبتنی است بر کشف واقع و اصل مبتنی است بر جهل به واقع.
لذا قاعده ید بر استصحاب مقدم است و تعارض این دو ظاهری است نه حقیقی ،به عبارت دیگر
استصحاب باید تعارض غیرمستقر دارد و ید بر آن وارد و مقد است.
م ال اگر کسی متصرف مالی باشد نمی توان با استصحاب عدم مالکیت او را نفی کرد .اما اگر متصرف
نسبت به ما لکیت قبلی طرف مقابل اقرار نماید ،در این صورت اماره ید قدرت اثباتی خود را از دست
میدهد و از اعتبار ساقط می شود (مفاد ماده  37ق.م) .علت این حکم ،انقالب دعوا است یعنی متصرف
به وسیله این اقرار از جایگاه منکر به جایگاه مدعی منتقل می شود؛ زیرا در حقیقت ،انتقال ملکیت را
ادعا کرده است .بنابراین در این فرض هم نمی توان گفت که حقیقتاً اصل استصحاب بر اماره ید مقدم
شده است(اصول فقه کاربردی ،ج ،3ص  205به نقل از  :شیخ انصاری(ره) ،فرائد األصول ،ج ،2ص.)707
نکته :در حالتی که متصرف فعلی ،مال معینی را غصب یا تصرف عدوانی نموده یا به امانت گرفته
سپس شک کنیم که بر اثر سبب شرعی مانند بیع یا هبه مالک شده یا نه ،قاعده ید جاری نمی شود و
فقط به استصحاب عمل می شود .علت عدم اجرای قاعده ید ،این است که این قاعده در مورد تصرفی
اجرا می شود سابقه و یشینه آن ،مجهول باشد(همان ،ص .)206توجه کنیم که در این حالت،
استصحاب بر قاعده ید مقدم نمی شود بلکه قاعده ید جریان نیافته و فقط مجرای اصل استصحاب است.
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نکته :مالی که سابقه وقفیت دارد و هم اکنون در ید فردی است و تصرف مالکانه دارد آیا ید او حاکی از
مالکیت است یا استصحاب وقفیت جاری می شود؟ استصحاب وقفیت جاری می شود .در اینجا مورد،
مشمول ید نمی شود نه اینکه استصحاب بر قاعده ید ،مقدم باشد .زیرا طبع اولیه مال موقوفه ،آن است
که برای همیشه ،غیرقابل فروش و نقل و انتقال باشد و فروش آن به دید آمدن مجوز شرعی و قانونی
نیاز دارد که آن هم فقط در موارد بسیار نادر اتفاق می افتد و اماره ید نمی تواند هم حدوث و یدایش
مجوزات فروش وقف و هم انتقال مال موقوفه به متصرف فعلی را به اثبات برساند(اصول فقه کاربردی،
ج ،3ص.)206
 .2تعارض قاعده صحت با استصحاب:
قاعده صحت قاعده ای است که به موجب آن باید کاری را که از کسی سر می زند درست دانست ،یعنی
آثار کار درست بر آن بار کرد مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خالف آن ثابت گردد.
قوی ترین دلیل حجیت قاعده صحت ،بنای عقال است که از جانب شرع اسالم نیز تایید و امضا شده
است؛ س حجیت آن حکمی است امضایی.
اصل صحت گاه به معنای جواز تکلیفی و گاه به معنای صحت وضعی به کار می رود :مفاد اصل صحت
در معنای واز تکلیفی ،این است که حتی اإلمکان باید اعمالی که از از دیگران سر می زند
حمل بر صحت نمود؛ یعنی باید معتقد بود که رفتار دیگران از جهت تکلیفی مشروع و مباح است و
آنان مرتکب عمل حرام نشده ان د مگر اینکه خالف آن به اثبات برسد .اجرای اصل برائت (مفاد اصل
37ق.ا) در مورد متهمی که جرم او ثابت نشده ،یکی از م الهای اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
است .اصل صحت به معنای صحت وضعی به این معنا است که اعمال حقوقی دیگران را صحیح
و نافذ بدانیم و تما آثار صحت عمل را بر آن بار کنیم .ماده 223ق.م بیانگر اصل صحت وضعی در
حقوق ایران است.
طبق ن ر مشهور اصولیین قاعده صحت را اماره و استصحاب را اصل عملی می دانند و قاعده
صحت را بر اصل استصحاب مقد می دانند هر چند برخی قاعده صحت را اصل عملی و استصحاب
را اماره می دانند .تقد قاعده صحت بر اصل استصحاب ،از باب ورود است.
مثال :هنگامی که در صحت عقد بیعی که واقع شده ،شک وجود داشته باشد از سویی ،اصل صحت
جاری می شود که نتیجه آن ،صحت عقد و انتقال ملکیت مبیع به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به
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فروشنده است و از سوی دیگر ،اصل استصحابِ بقای مالکیت قبلی قابل اجرا است که نتیجه آن ،فساد و
بطالن عقد و عدم انتقال ملکیت است .همچنین در سایر قراردادها مانند اجاره و نکاح و رهن و  ...اصل
صحت با استصحاب بقای حالت سابق ،که موجب فساد عقد است در تعارض خواهد بود .در این موارد،
اصل صحت بر استصحاب مقدم است حتی بر طبق نظر کسانی که اصل صحت را از اصول عملیه می
دانند .زیرا اگر در این موارد ،استصحاب مقدم شود فایده تشریع و قانونگذاری اصل صحت ،به کلی
منتفی می شود(همان ،ص ) 211و قاعده ای که شارع مقرر نموده هیچ مجرایی برای اجرا نمی یابد که
قطعاً چنین نیست.
نکته :در برخی موارد ،به سبب ویژگی خاص مورد ،ا رای اصل صحت ممکن نیست و لذا اصل
استصحاب بدون معارض باقی مانده و ا را می شود .م الً در حالت فروش عین موقوفه و شک در
تحقق مجوز بیع وقف (مانند خوف اختالف و خونریزی یا خرابی و عدم امکان استفاده از وقف موضوع
مواد  88و 349ق.م)  ،و نهایتاً شک در صحت بیع موقوفه ،اصل صحت جاری نشده(زیرا بنای عقالء به
عنوان دلیل اعتبار اصل صحت ،شامل این مورد نمی شود) و استصحاب وقفیت جاری می گردد(همان
به نقل از :شهیدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،ج ،2صص  241و .)242
همچنین در مورد شک در صحت یا فساد معامله مجنون ادواری ،با لحاظ ماده 1213ق.م ،اصل صحت
جاری نمی شود .برخی اساتید مانند دکتر سیدحسن امامی ،قائل به اجرای اصل استصحاب جنون بوده
و برخی دیگر مانند مرحوم دکتر کاتوزیان می فرمایند صدور حکم حجر ،اماره ای بر بطالن معامالت
مجنون ادواری است مگر اینکه افاقه او اثبات و احراز شود .همانطور که مشاهده می کنیم در این م ال
هم اصل صحت جاری نمی شود البته نه به دلیل تقدم استصحاب بر صحت ،بلکه به سبب ویژگی خاص
مورد ،این مورد ،مجرای اصل صحت نیست.
 .3تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز:
قاعده تجاوز :هرگاه کسی در حال انجام کا ری باشد که دارای اجزایی است و س از ورود به جزء یا
اجزاء بعدی شک کند که جزء قبلی را انجام داده یا خیر ،این مصداق اجرای قاعده تجاوز است .م ل
اینکه در نماز باشد و در رکوع شک کند که سوره را خوانده یا خیر .چنین شکی اعتبار ندارد.
قاعده فراغ :در م ال یشین اگر ک سی بعد از نماز (بعد از انجام عمل) شک کند که حمد و سوره را
کامل به جا آورده یا خیر ،مصداق قاعده فراغ است .چنین شکی نیز قابل اعتنا نیست.
قاعده فراغ و تجاوز چون اماره هستند بر استصحاب از باب ورود ،مقدمند.
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 .4تعارض قاعده قرعه با استصحاب:
در مواردی که واقعیت میان دو یا چند امر مشتبه باشد و هیچ راهی برای تش یص آن وجود نداشته
باشد یا مواردی که حقوق افراد با هم مشتبه شده و قابل تش یص نیست ،راه حل عقلی و شرعی برای
رفع تنازع رجوع به قاعده قرعه است.
فقها در ابواب م تلف فقهی به این قاعده استناد کرده اند؛ برای م ال هرگاه دو نفر نسبت به مالی
ادعای مالکیت داشته باشند و آن مال در تحت تصرف هیچ کدام نباشد و هر دو طرف بینه اقامه کنند،
به عقیده برخی فقها ،قاضی باید به نفع طرفی حکم کند که بینه و شاهدان او عادل ترند و اگر از جهت
عدالت مساوی هستند ،باید به ن فع طرفی که شهود بیشتری دارد حکم کند و در صورت تساوی شهود،
قاضی باید به کمک قرعه حکم صادر کند .در حقوق موضوعه ایران نیز این قاعده به رسمیت شناخته
شده و در مواد قانونی متعدد به آن تصری شده است از جمله ماده  157ق.م.
اصل استصحاب بر قرعه ،از باب ورود ،مقدم است .همچنین تقدم قاعده قرعه بر استصحاب از باب
ت صیص هم قابل توجیه است .زیرا اخبار و روایات مربوط به قرعه عام است در حالی که اخبار و روایات
استصحاب ،خاص است و خاص بر عام ،ت صیصاً مقدم است .همچنین قاعده قرعه فقط در موردی قابل
اجراست که هیچ راه دیگری جهت رفع مشکل و تعیین گزینه مناسب وجود نداشته باشد اما در صورتی
که به کمک امارات یا اصول عملیه بتوان مشکل را مرتفع ساخت ،نوبت به قاعده قرعه نمی رسد.
مثال تعارض قاعده قرعه با اصل استصحاب :هر گاه در و جد دری – که هر دو نسبت به صغیر
والیت دارند (ماده 1181ق.م) – جداگانه مال او را بفروشند کدام معامله ،نافذ خواهد بود؟ سه حالت در
اسخ سوال وجود دارد :الف) اگر تاریخ هر دو معامله معلو است معامله اول ،صحیح و نافذ و
معامله بعدی باطل خواهد بود  .ب) اگر تاریخ هیچ کدا از دو معامله معلو نیست و هر دو
معامله از هت میزان منافع برای صغیر ،یکسان است باید به قید قرعه ،یکی را صحیح و نافذ
دانست .ج) اگر تاریخ یکی معلو و تاریخ دیگری مجهول باشد نمی توان قاعده قرعه را
اری کرد .زیرا در این فرض ،استصحاب عد وقوع معامله مجهول التاریخ تا زمان وقوع
معامله معلو التاریخ(اصل تأخر حادث) سبب می شود که قراردادی که تاری ش معلوم است از
جهت زمانی مقدم فرض شود و در نتیجه ،صحی و نافذ تلقی شده و با وجود این استصحاب ،نوبت به
اجرای قاعده قرعه نمی رسد(همان  ،ص 221به نقل از :جعفری لنگرودی ،دانشنامه حقوقی ،ج،2
ص.)357
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 .5تعارض ظاهر حال با استصحاب(تعارض امارات قانونی و قضایی با استصحاب)
منظور از ظاهر حال ،ظاهر حال مردم است؛ م ال هرگاه زن و شوهر با هم زندگی می کنند ظاهر
حالشان این است که زن تمکین می کند و شوهر هم نفقه می دهد .ظاهر حال حجت است و حجیت
آن مبتنی بر بنای عقال و عدم ردّ شارع است لذا ظاهر حال ،اماره (از نوع قضایی) است .این ظاهر حال
بر استصحاب مقدم است.
اول)در تعارض استصحاب با امارات قانونی ،اماره قانونی از باب ورود ،مقدم است .مانند تعارض ماده
 17قانون صدور چک(اماره قانونی رداخت وجه چک)  -که دال بر برائت صادر کننده چک است  -با
اصل عملی استصحاب (استصحاب دین صادرکننده چک) که دال بر بقای دین صادرکننده چک می
باشد(اصول فقه کاربردی ،ج ،3ص .)207در این م ال ،اماره قانونی بر اصل استصحاب ،ورود دارد.
دو )در تعارض امارات قضایی با استصحاب ،قضیه دو حالت دارد:
الف) یکی قرای ن و شواهد و اوضاع و احوالی که باعث حصول علم و اطمینان برای قاضی می
شود :این قراین از جهت شرعی حجیت دارد و قاضی می تواند طبق آن حکم کند و در صورت تعارض
این گونه امارات با استصحاب ،قطعاً اماره قضایی مقدم بر آن خواهد بود .زیرا با حصول علم ،دیگر شکی
برای قاضی باقی نمی ماند و موضوع استصحاب منتفی می شود(.همان ،ص 208به نقل از :امامی ،حقوق
مدنی ،ج ،6ص.)262
ب) قراینی که تنها مفید ظن و گمان برای قاضی باشد :ظاهر حال و اماره قضایی ظنی ،معتبر و
قابل استناد است و طبعاً در صورت تعارض با استصحاب ،بر آن مقدم خواهد شد(همان ،ص  208به
نقل از :جعفری لنگرودی ،دانشنامه حقوقی ،ج ،2ص  342و کاتوزیان ،فلسفه حقوق ،ج  ،3صص 295و
.)296
م ال :بعد از طالق درباره وقوع نزدیکی میان زوجین اختالف وجود دارد .زوجه ،با هدف دریافت تمام
مهر ،مدعی وقوع نزدیکی و زوج ،برای خالصی از رداخت نصف مهر ،منکر آن است .در حالتی که بین
زن و شوهر ،خلوت تامه (کامل) وجود داشته باشد مطابق نظر شهید ثانی(ره) ،عمل به ظاهر حال اقتضا
می کند که قول زوجه(وقوع نزدیکی) بر قول زوج(عدم وقوع نزدیکی) مقدم باشد .اما شهید اول با لحاظ
اصل(اصل عدم یا اصل استصحاب) ،قول زوج را مقدم می داند (اصول فقه کاربردی ،ج ،3ص.)208
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مر ِّحات باب تزاحم
در باب تزاحم 4 ،مرجِّ وجود دارد .یعنی به سبب این  4مورد ،یک دلیل متزاحم بر دلیل متزاحم دیگر
ترجی و برتری می یابد .اگر در حالت تزاحم ،مرجحی وجود نداشته باشد مکلف ،با لحاظ ت ییر عقلی
– که یک حکم واقعی است – در انت اب هر یک از احکام متزاحم ،م یَّر است.
مهمترین مر حات باب تزاحم عبارت است از(اصول فقه کاربردی ،ج ،3صص 143تا :)147
الف) مقد شدن تکلیف فوری و مضیَّق بر وا ب موسَّع :در حالت تزاحم واجب موسع با واجب
مضیَّق ،واجب مضیَّق ترجی دارد و در حالت تزاحم واجب فوری با واجب موسع یا تزاحم واجب فوری با
واجب غیرفوری ،واجب فوری رجحان دارد.
مثال :بر اسا

ماده  102قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،هیئت رئیسه مجلس موظف

است که طرح ها و لوای واصله از کمیسیون ها را به ترتیب وصل ،در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
با وجود این ،در مواردی که طرح یا الیحه ای دارای فوریت و اولویت باشد رسیدگی به آن باید بر طرح
ها و لوای عادی مقدم شود .م ال مطابق ماده  166آیین نامه مجلس« ،طرح ها و لوای سه فوریتی س
از تصویب کلیات ،بالفاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار می گیرد» و مطابق ماده 215همین
قانون « ،مادام که الیحه برنامه [توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی] در صحن
مجلس مورد بررسی است مجلس نطق قبل از دستور ن واهد داشت و هیچ طرح یا الیحه ای جز طرح
ها و لوای سه فوریتی در دستور قرار ن واهد گرفت .»...
ب) مقد شدن تکلیفی که از ن ر زمانی(زمان امتثال یا ابالغ یا وصول آن به مخاطب) مقد
است:
مثال :1به موجب تبصره یک ماده  28قانون وکالت ...« ،در صورتی که [وکیل] در دو یا چند دادگاه
جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه های مذکور بر حسب تقدم
تاریخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد بود».
مثال :2ماده  102آیین نامه داخلی مجلس مقرر می دارد« :دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب
وصول طرح ها و لوای از کمیسیون ها ،توسط هیئت رئیسه مجلس ،تهیه و س از چاپ و توزیع ،بر
تابلو م صوص ،نصب شود .رعایت ترتیب مذکور ،الزامی است».
ج) مقد شدن حکم فاقد بدل بر حکم دارای بدل
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د) مقد شدن تکلیف اهم بر مهم :ماده 158ق.م.ا می گوید« :عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل،
ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست :الف) در صورتی
که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد؛ ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم
الزم باشد  .»...مصادیقی از قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم عبارت است از:
 -1مقد بودن احکا مرتبط با حفظ اساس اسال بر سایر احکا  :اگر کفار در جن

با مسلمانان،

عده ای از مسلمانان را اسیر گرفته و سپر دفاعی خود قرار دهند و شکست کفار جز با کشتن مسلمانان
میسّر نباشد کشتن مسلمانان مزبور -با اینکه حرام است -در این مورد جایز است.
 -2مقد بودن احکا مربوط به حفظ ان انسان ها بر حفظ مال آنان :م الً اگر برای حفظ جان
انسانی ،آسیب رساندن به اموال او و یا حتی اموال دیگران ،مانند شکستن شیشه و خراب کردن دیوار،
الزم باشد در این صورت حفظ جان مقدم است .ماده 152ق.م.ا در زمینه اضطرار هم بیانگر همین
وضعیت است.
 -3مقد بودن بودن احکا مرتبط با حقوق الناس بر احکا عبادی صرف
 -4مقد بودن برخی اشخاص در دریافت نفقه :مواد1202ق.م(تقدم اقارب خط عمودی نزولی بر
اقارب خط عمودی صعودی در حالت تزاحم در اخذ نفقه) و 1203ق.م(تقدم زوجه بر اقارب در حالت
تزاحم در اخذ نفقه) م الهایی برای این حالت است.
-5مقد بودن برخی از طلبکاران بر دیگران :ماده 1206ق.م« :زوجه در هر حال می تواند برای
نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ،طلب ممتاز بوده و در صورت
افال

و ورشکستگی شوهر ،زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند

مطالبه نفقه نمایند» .تبصره یک ماده  13قانون کار ،م ال دیگری در این زمینه است« :مطالبات کارگر
جزء دیون ممتازه بوده  .»...م ال بعد ،ماده 226ق.ا.ح در مورد ترتیب طلبکاران متوفی در قالب نج
طبقه است.
-6مقد بودن دعاوی کیفری بر غیرکیفری :ماده  28قانون وکالت« :در صورتی که وکیل در دو یا
چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان
جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر الیحه بفرستد یا در صورت داشتن
حق توکیل ،وکیل دیگری را اعزام بدارد.»...
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نکته :1در برخی از قوانین ،تش یص اهم و مهم در احکام متزاحم به اش اص واگذار شده است .م الً در
ادامه ماده  28قانون وکالت آمده است ...« :در صورتی وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و
دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را الزم می داند
حاضر می شود و به دادگاههای دیگر الیحه می فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل ،وکیل دیگری را
اعزام می دارد».
نکته :2هر گاه احتمال اهم بودن یکی از دو حکم متزاحم وجود داشته باشد عقالً جانب احتیاط را
مراعات نمود و آن را مقدم کرد؛ هر چند به صورت قطعی ،اهم بودن آن مش ص نباشد.
ترا یح در باب تعارض :به معنای مرجحات است و منظور چیزهایی است که دلیلی را بر دلیل دیگر،
برتری و ترجی می دهد و تعارض را از بین می برد.مرجحات منصوصه در روایات عالجیه ،عبارتند از:
 )1صفات راوی یعنی عادل تر ،باتقواتر ،موثق تر ،راستگوتر و فقیه تر بودن راوی(همان،
ص)191
)2شهرت :شهرت روایی موجب ترجی روایتی بر روایت دیگر می شود.
 )3موافقت با قرآن :هرگاه خبری با ظاهر قرآن موافق باشد بر دیگری مرج است.
 )4مخالت عامه (مخالفت روایت با مذاهب اهل سنت) :هرگاه خبری م الف با مذاهب اهل سنت
باشد بر دیگری برتر است.
)5موخر بودن زمان صدور روایت
نکته :در باب تعارض روایات و اخذ ترجی  ،باید به مرجحات منصوصه اکتفا کرد و به هیچ وجه نمی
توان از روایات ترجی استفاده کرد که هر گونه مزیتی که باعث اقربیت به واقع است مرج می باشد.
لذا در صورتی که مرج منصوصه وجود نداشته باشد باید به راه حل ت ییر مراجعه نمود(همان ،ص
.)187
سوال :آیا بین مرجحات ترتیبی وجود دارد و می توان مرجحی را بر مرج دیگر تقدم داد؟
اسخ :از صفحات  187و  188جلد سوم کتاب اصول فقه کاربردی بیان می گردد « :در مواردی که
فقط یکی از دو روایت متعارض دارای مرج باشد ،روایت مزبور ترجی داده می شود؛ اما گاهی با دو
روایت م تعارض مواجه می شویم که هر یک واجد یک نوع مرج است .برای م ال ،یکی از دو روایت

359

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…….

متعارض مشهور است و روایت دیگر از نظر صفات راوی ترجی دارد .این سوال مطرح می شود که در
چنین مواردی تکلیف چیست و از میان دو مرج کدام بر دیگری تقدم دارد؟
در اسخ به این سوال دیدگاه ها و راه حل های م تلفی یشنهاد شده است .قبل از توضی این راه
حل ها ،باید به عنوان مقدمه به این نکته اشاره کرد که می توان در یک تقسیم کلی مرجحات را به
سه دسته تقسیم کرد( :شیخ انصاری ،فرائداالصول ،ج ،2ص 783؛ خویی ،مصباح االصول ،ج  ،3ص
).419
الف) مرج صدوری؛ مرجحاتی که جانب صدور یک روایت از معصوم (ع) را تقویت می کنند ،مانند
مشهور بودن یک روایت .بنابراین هر گاه یکی از دو روایت متعارض دارای شهرت باشد ،شهرت این
روایت باعث می شود که احتمال صدور آن نسبت به روایت دیگر تقویت و ترجی یابد.
ب) مرج جهتی؛ مرجحاتی که ترجی دهنده جهت صدور روایت است .منظور از «جهت صدور»
تش یص این امر است که آیا روایت برای بیان حکم واقعی از سوی امام (ع) صادر شده یا به سبب
مصال و جهات مهم تری که مدنظر امام معصوم (ع) بوده ،روایت بیان کننده حکمی غیر از حکم
واقعی است .برای م ال ،امام (ع) به جه ت رعایت تقیه و برای حفظ جان خود یا حفظ جان شیعیان و
راویان حکمی خالف واقع بیان فرموده است .به عقیده شیخ انصاری« ،م الفت عامه» یک مرج
جهتی است؛ زیرا هنگامی که یک روایت م الف عامه باشد ،این احتمال در ذهن تقویت می شود که
در صدور روایت مزبور هیچ گونه تقیه در کار نبوده و روایت درصدد بیان حکم واقعی است.
ج) مرج مضمونی؛ مرجحاتی که ناظر به مطابقت مضمون روایت با واقع و نزدیک تر بودن به حکم
واقعی است ،مرج مضمونی نامیده می شود .مانند ترجی به «موافقت کتاب»؛ زیرا اگر روایتی موافق
کتاب و روایت دیگری م الف کتاب باشد ،م وافقت با کتاب این احتمال را در ذهن تقویت می کند که
روایت مورد نظر با واقع منطبق تر و با آن نزدیک تر است.

تعارض امارات با یکدیگر
در این قسمت ،مطالبی از کتاب اصول فقه کاربردی (جلد )3بیان می گردد:

الف)تعارض بیِّنات
در حقوق موضوعه ایران ،هر یک از طرفین دعوا می تواند اقامه بینه نماید و این مطلب را می توان از
مواد  232و 234ق.آ.دم به خوبی استنباط کرد .طبعاً در فرض تعارض میان بینه طرفین ،با عنایت به
ماده 241ق.آ.د.م که مقرر می دارد« :تش یص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» و با توجه به
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اختیاری که قانونگذار به دادگاه است قاضی باید با در ن ر گرفتن قراین و شواهد و مر حاتی که
ممکن است برای بینه یکی از طرفین و ود داشته باشد بینه برتر را تشخیص داده و بر
دیگری مقد بدارد .برای نمونه اگر تعداد شاهدان یک طرف بیشتر باشد یا شاهدان یک طرف ،دقت
بیشتری در ذکر خصوصیات مورد شهادت داشته باشند یا از عدالت و ش صیت باالتری برخوردار
باشند بر بینه طرف مقابل مقدم خواهند شد و در صورتی که هیچ تر یحی در میان نباشد هر دو
بینه از اعتبار ساقط و باید به دنبال سایر ادله رفت.

در تعارض شهود جرح با شهود تعدیل ،مرحوم صاحب عروة ،در این فرض ،حکم به تساقط بیّنه جرح و
تعدیل نموده و معتقد است اگر حالت سابق شاهد یقینی بوده م الً عدالت یا فسق او قبالً محرز و
یقینی بوده باید همان حالت را استصحاب نمود(طباطبایی یزدی ،عروة الوثقی ،ج ،3ص  .)73قانونگذار
نیز همین نظریه را ذیرفته و در تبصره 2ماده 170ق.آ.د.ک سابق مقرر داشته« :چناچه گواهی شهود
معرفی در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت
سابقه شاهد ،احراز شده باشد».
نکته :حجیت بینه ،منحصر به دعاوی نیست بلکه با توجه به روایات ،بینه در مورد غیر دعاوی ،برای
اثبات موضوعات خارج ی ،از قبیل اجتهاد ش ص خاصی یا اعلم بودن او یا طهارت و نجاست چیزی و
 ...نیز اعتبار دارد(سنگلجی ،قضا در اسالم ،ص.)189

ب)تعارض بینه(شهادت) با اماره ید و تصرف
سوال :در تعارض بینه با ید ،کدا یک مقد است؟ بین دو فرض باید قائل به تفکیک شویم:
فرض اول)در تعارض شها دت با ید در اثبات مالکیت فعلی ،شهادت مقد است .م ال اگر دو
شاهد عادل شهادت دهند که فرشی که در تصرف علی است از آنِ احمد است و تصرف علی در آن
غیرقانونی و نامشروع است م الً شهادت دهند که علی فرش احمد را از او غصب کرده و تحت اختیار
خود درآورده است در این صورت باید شهادت را بر اماره ید مقدم دانست(لنگرودی ،دانشنامه حقوقی،
ج ،2ص.)351
فرض دو )در تعارض شهادت بر مالکیت سابق و ید بر مالکیت فعلی ،ید مقد است .م الً اگر
شاهدان شهادت دهند که این فرش قبالً از آنِ احمد بوده است از طرفی ،اماره ید ،مالکیت علی را
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اثبات می کند و از سوی دیگر ،بینه بر مالکیت احمد داللت دارد .در این فرض ،باید اماره ید را بر
شهادت مقدم دانست بلکه با نظر دقیق تر ،اساساً تعارضی میان آن دو وجود ندارد.

ج)تعارض اقرار و اماره ید
در تعارض اقرار به مالکیت فعلی و ید بر مالکیت فعلی ،اقرار مقد است .م الً اگر ش صی که
نسبت به مال معینی ،تصرف مالکانه دارد و ظاهر اماره ید به مالکیت او حکم می کند اقرار کند که این

مال ،از آنِ ش ص دیگری است بدیهی است که در این صورت اقرار بر اماره ید برتری دارد .زیرا امارات
تنها در صورتی اعتبار دارند که دلیلی برخالف آنها نباشد(ماده 1323ق.م) و با فرض وجود اقرار
م الف با اماره ید ،این اماره از اعتبار ساقط می شود.
در تعارض اقرار به مالکیت قبلیِ شخص دیگر و ید بر مالکیت فعلی ،مشهور فقها معتقدند
اقرار مقد است و اماره ید از اعتبار ساقط است .دلیل آن ،انقالب دعوا است(یعنی به واسطه
اقرار متصر ف ،وضعیت متصرف از منکر به مدعی تغییر می یابد و از این به بعد ،این متصرف است که
به عنوان مدعی باید انتقال ملک به خودش را با دلیل اثبات کند) .این انقالب در حالت اقرار رخ می
دهد و در حالت شهادت شهود به مالکیت سابقِ مدعی ،انقالبی رخ نمی دهد برخالف نظر مرحوم دکتر
کاتوزیان که معتقدند در حالت شهادت به مالکیت سابق نیز اماره ید از اعتبار ساقط است و متصرف
باید انتقال ملک به خودش از طریق ناقل صحی را اثبات کند .به عبارت دیگر از نظر مرحوم دکتر
کاتوزیان ،اقرار در ماده 37ق.م ،خصوصیت خاصی نداشته و طریقیت دارد نه موضوعیت .لذا اگر به هر
دلیلی از جمله شهادت ،ملکیت سابق طرف مقابل اثبات شود اماره ید از اعتبار ساقط می شود .اما
مشهور علماء ،با این س ن م الفند و انقالب دعوا را م تص حالت اقرار می دانند.

د)تعارض اماره قانونی و اماره قضایی
اگر در موردی میان اماره قانونی و اماره قضایی تعارضی رخ داد قاضی باید به مقتضای کدا
یک رأی صادر کند؟
به اتفاق ن ر حقوقدانان ،در این باره اماره قضایی بر اماره قانونی مقد است و قاضی باید
طبق اماره قضایی حکم کند(امامی ،حقوق مدنی ،ج ،6ص223؛ جعفری لنگرودی ،دانشنامه
حقوقی ،ج ،1ص 670و ج ،2ص340؛ کاتوزیان ،قانونمدنی در نظم حقوقی کنونی ،صص  785و 786؛
مدنی ،ادله اثبات دعوا ،ص .)208
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مثال :ش صی در دادگاهادعا می کند کیفی که در دست طرف مقابل است از آنِ او است و طرف
مقابل آن را برداشته است؛ اما شاهدی بر این مطلب ندارد .متصرف هم با استناد به اماره تصرف ،خود
را مالک کیف معرفی کند .حال اگر قاضی از هر دو نفر جداگانه درباره محتویات داخل کیف سوال کند
و مدعی تمام جزئیات را دقیق و صحی

اسخ دهد؛ اما متصرف(منکر) هیچ اطالعی از جزئیات آن

نداشته باشد و اسخ اشتباه بدهد و شواهد دیگری هم وجود داشته باشد که این کیف ارتباطی با
متصرف ندارد قاضی با توجه به این اوضاع و احوال ،که اماره قضایی محسوب می شود یقین می کند
که کیف ،مال مدعی است نه متصرف .در این صورت ،هر چند اماره قانونی ید به نفع متصرف وجود
دارد قاضی بر علیه او و به نفع مدعی حکم صادر می کند و اماره قضایی را بر اماره قانونی مقدم می
دارد(امامی ،حقوق مدنی ،صص  223و .)224

ه)تعارض قاعده الضرر و قاعده تسلیط
دو قاعده فقهی الضرر(الضرر و الضرار فی االسال  :هیچ حکم ضرری در اسالم جعل و تشریع
نشده است) و تسلیط(إنّ الناس مسلطون علی أموالهم) به ترتیب در اصل  40قانون اساسی و
ماده  30قانون مدنی بیان شده است .این دو قاعده در پاره ای موارد با هم تعارض پیدا می کنند.
از جهت منطقی ،نسبتِ میانِ این دو قاعده ،عموم و خصوص مِن وجه است و طبعاً در مورد نقطه
مشترک ،تعارض حاصل می شود .این نقطه مشترک عبارت است از :در مورد تصرفاتی که مالک در
ملک خویش انجام می دهد و موجب ورود ضرر به دیگران می شود این دو قاعده با هم تعارض دارند.
به عنوان م ال ،هر گاه ش صی در ملک خویش چاهی حفر کند که موجب ورود خسارت به خانه
همسایه باشد یا ساختمان مرتفع و آ ارتمان چندین طبقه ای بسازد که فضا و نور همسایه را بگیرد
مسئله از مصادیق تعارض این دو قاعده بشمار می آید.
 راه حل این تعارض از ن ر مرحو بجنوردی(ره) به این صورت است که تصرفات ضرری
دو گونه اند:
دسته اول ،تصرفاتی هستند که برای دیگران زیان بارند و برای خود مالک هم نفعی ندارند و ترک
آن هم ضرری برای مالک ندارد و مالک صرفاً به قصد اضرار به دیگران یا حتی بدون قصد اضرار،
بلکه بدون جهت و بیهوده و بدون قصد انتفاع ش صی ،این تصرفات را انجام می دهد .م الً ش صی
که در ملک خویش گودال بزرگی بی جهت و بدون فایده حفر می کند که برای همسایه ضرر دارد.
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در این فرض ،قطعاً قاعده الضرر بر قاعده تسلیط مقدم خواهد شد و این چنین تصرفاتی ممنوع
است.
دسته دو  ،تصرفاتی است که هر چند برای دیگران مضر است اما برای مالک منفعتی دارد یا ترک
آن ،موجب ضرر مالک می شود مانند جایی که مالک در ملک خود ،چاهی را برای فاضالب حفر می
کند که در عین حال برای همسایه مضر است .در این موارد ،قاعده تسلیط مقدم خواهد شد و طبعاً
انجام این گونه تصرفات جایز خواهد بود .در این فرض ،دو قاعده الضرر(قاعده الضرر نسبت به دیگران
و قاعده الضرر نسبت به خود مالک) با هم تعارض می کنند و هر دو از اعتبار ساقط شده و در نتیجه
قاعده تسلیط ،بدون معارض باقی مانده و باید به آن رجوع کرد(بجنوردی ،القواعد الفقهیة ،ج،1
ص 242به بعد).
 راه حل این تعارض از ن ر قانون مدنی در فرض تعارض میان قاعده الضرر و قاعده
تسلیط ،در مورد تصرفاتی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از مالک باشد
قاعده تسلیط بر قاعده الضرر مقدم خواهد شد؛ اما در مورد سایر تصرفات زیانبار ،قاعده الضرر
حاکم است و این تصرفات ممنوع تلقی می شود.
نمونه تست

 -268در تعارض دو دلیل چه باید کرد؟ (وکالت )74
 )1جمع عرفی میان متعارضین
 )2حاکم کردن قاعده و تساقط دلیلین
 )3در تعارض دو حدیث ،اصاله الت ییر و در تعارض سایر ادله ،قاعده تساقط حاکم است.
 )4در تعارض دو دلیل از نوع امارات ،تساقط و و در تعارض اصول ،استصحاب بر دیگر اصول تقدم دارد.
پاسخ :گزینه « »3صحیح است.
 -269هرگاه دو وصیت متعارض و بدون تاریخ از متوفی ارائه شود ،تکلیف چیست؟ (وکالت )78

 )1طبق اصاله االشتغال ،ورثه مکلف به عمل به دو وصیت می باشند.
 )2طبق اصاله الت ییر ،ورثه در عمل به یکی از دو وصیت م یرند.
 )3طبق اصاله الصحه هر دو وصیت الزم االجرا می باشند.
 )4تعارض موجب سقوط اعتبار هر دو وصیت می گردد.
پاسخ :گزینه « »4صحیح است.
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