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 چکيده
از آثار  یموجب خلق شمار انبوه یژگیو نیورز است و هم شهیپرسش گر و اند یانسان موجود

و  تیخالق انیشک آنچه که موجب تداوم جر یشده است ؛  ب خیدر طول تار یو فرهنگ یفکر

که  یا هیست ؛ روحو انتقاد ا ینقاد هیمدام و مستتر شده ، همانا روح یو فن ی، هنر یفکر نشیآفر

دهد انسان به وضع  یروست که هرگز اجازه نم نیمعطوف به بهبود امور است  و از ا دیترد بدون

امروزه در  یقیو روش مطالعات تطب وهیش نیدست بگذارد. هم چن یدهد و دست رو تیموجود رضا

 نیز محققان بر اا یاریکه بس یبرخوردار است به طور ییباال اریبس تیاز اهم یگستره علوم انسان

قرار  یرا مورد نقد و بازخوان شهیاز گستره اند ینکات مهم یمطالعات وهیش نیواقف اند که ا مرا

به موضوع مورد بحث پرداخته و  یقیو تطب یانتقاد ی وهیتا با ش میمقاله بر آن شد نی. در ا دهدیم

از  یکی  میبرس سهیمقا قیاز طر یمطلوب جیمجموعه به نتا کینظرات موافق و مخالف در  انیبا ب

عبارتند از: اصاله العموم، اصاله  هیباشد که اصول لفظ یمسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ م

 یما و آرا نی)اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک. در قوان ریاصاله عدم التقد قه،یالطالق اصاله الحق

 یبه عنوان فاکتور ذاراهداف قانون گ بردشیداشته اند و در پ یینقش بسزا هیاصول لفظ هیوحدت رو

بر  یانتقاد یپژوهش مد نظر نگارنده بوده است بررس نیشود اما آنچه که در ا یم ادیمهم از آن 

مبحث مهم  نیکه بر ا ییمثال ها ایکه ا کردیرو نیدر کتب مختلف است با ا هیاصول لفظ قیمصاد

  ریخ ایند آنها بوده ا سیشان تاس یآورده اند در راستا یفقه

 اصول لفظی. اصاله االطالق. اصاله العموم. قانون مجازات. قانون مدنی :يديکل واژگان
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  2 سيده فاطمه مقدس نياک، 1یوسف نورائی

 دکترای حقوق و استادیار عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دنشگاه شمال آمل 2
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  یوسف نورائی

dr.yoosofnoorai@gmail.com 

بررسی انتقادي کاربرد اصول لفظی در قوواني  مودنی و 

 کيفري
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 مقدمه

 
متاسفانه به رغم اهمیت مباحث علم اصول، بویژه اصول لفظی، بسیاری از صاحبنظران و حتی قانونگذار در بکارگیری درست از 

ی راهه رفته است.  در ادامه به مصادیقی از این موارد انتقادی و کاربرد ناقص و بعضا متعارض این اصول دقت کافی را به خرج نداده و بخ ب

  اصول در میان آرا و دکترین و بویژه در میان قوانین مدنی و کیفری ایران می پردازیم.

 مصادیق نسبتا ساده و متوسط -2
که بدون اجازه  یآمده است : کسان یدنیو آشام یو مواد خوردن ییو دارو یقانون قانون مربوط به مقررات امور پزشک 15در ماده 

ضبط و در  یدرداخله کشور بسازند مواد مزبور بهنفع وزارت بهدار ایو  ندیرا وارد نما14مندرجه در ماده ییو غذا ییمواد دارو یوزارت بهدار

از  ی؛ بعض  شوندیمحکومم ینقد یجزا الیار رهز کصدیبه پرداخت ده هزار تا  نیخواهد شد و به عالوه مرتکب ومصورت لزوم معد

ماده را اعم از ضبط آالت و ادوات ارتکاب جرم و اموال  نیماده را به صورت اطالق ترجه کرده و موضوع ضبط مشمول ا نیا سندگانینو

 نیبه ا میبر یم یمصادره پ ضبط و نیبه تفاوت ب نانهیزبیو مطالعه ر قیدق یکه با بررس یحالموجود هنگام ارتکاب جرم گرفته اند ؛در 

 که : حیتوض

به آالت جرم ندارد و اموال ان  یکه مصادره ربط یشود در حال یمربوط به آلت جرم است که بعد از ضبط به دولت داده م ضبط

اصاله که کاربرد  میرس یم جهینت نیضبط و مصادره به ا یمعنا نیب کیباشد پس با تفک یشود و فقط مختص االت نم یشخص گرفته م

 از مجه است . یماده خال نیا اساسبر  ریماده و تفس نیاالطالق در ا

 

( این قانون یا بدون اخذ اجازه ۳1( و )2۳از خانواده ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ) تیقانون حما 5۶ماده

( قانون مدنی به ثبت 1۰41ج مجدد یا برخالف مقررات ماده )( قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدوا1۰۶۰نامه مذکور در ماده )

( این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام 4۰ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده )

به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات خارجی به ثبت هریک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، 

 . می شود کوماسالمی از اشتغال به سردفتری مح

ماده به صورت  نیا قیداند مصاد یشده است که سردفتر را قابل مجازات م انیب یاز خانواده موراد تیقانون حما 5۶ماده  در

موارد  هیماده و قانون است و شامل بق نین فقط موارد مصرح در اماده و قابل مجازات بودن آ نیموضوع جرم ا یعنیشده اند  انیب یحصر

هستند و اگر سردفتر در موارد  یلیماده تمث نیا قیمعتقدند  مصاد سندگانیاز نو یموضوع برخ نیا برخالفشود اما  یانحالل نکاح نم

شود هر چند  یماده مجازات م نیتار کند طبق ارف نیبرخالف قوان ایشود آن را ثبت نکند  یمنحل م یا وهیکه نکاح به هر ش زین یگرید

ماده قابل  نیاو را طبق مفاد ا مینظر که بخواه نیشود اما ا یخالف واقع مجازات م یها بتنظر که سردفتر در صورت انجام کارها و ث نیا

 . در اورد صیشود آن را تحت پوشش اصاله االطالق از تخص یو نم ستین رفتهیپذ میمجازات بدان
* 

 : گونه است نیا یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس 22در ماده  یمشورت هیمورد استناد در نظر رتعبا

و اتخاذ  یشود بررس یم ایقانون و مقررات مشابه صادر شده  نیا یکه در اجرا یاحکام هیتواند در مورد کل ینظارت م یعال اتیه

 . دینما میتصم

 موضوع آن است یبه تخلفات ادار یدگیرس یها اتیم جمله و احکام صادره از هحک میو اتخاذ تصم یعبارت امکان بررس نیا در

. 
از کلمات مورد استفاده جهت رساندن عموم استفاده شده  یکیبه عنوان  هیعبارت عام بوده و از کلمه کل نیاحکام که در ا لفظ

 .شود یحکم م قیمصاد هیاست شامل کل

وجود  دیحکم ترد قیاز مصاد یدر مورد برخ میو اتخاذ تصم یبررس ینظارت برا یعال اتیه اراتیوصف چنان چه در اخت نیا با

 اتینظارت بوده و ه یعال اتیه اریاخت صیتوان گفت اصل بقا بر عموم و عدم تخص یاصاله العموم م ایداشته باشد به استناد اصل عموم 

از اصاله العموم است اما  یماده عام است و به عنوان مصداق یدهد ا قرار میو اتخاذ تصم یاحکام صادره را مورد بررس هیتواند کل یمذکور م

اصل، گفته شده:  نیا یاست. درباره کاربرد و مجرا یاصاله االطالق شمرده اند اصالت اطالق، از اصول لفظ قیبه اشتباه ان را از مصاد یعده ا

 ایمطلق است  یهمان معنا یمقصود و ایشود که آ دیتکلم تردو به طور مطلق وارد شود و سپس در مراد م دیبدون ق یکه لفظ یدر صورت

http://www.joce.ir/


 90-97، ص 1395پاییز ،  1در فقه و حقوق، شماره پژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 یاصالت اطالق جار یمورد نیاست ـ در چن دهیاگر آمده، به شنونده نرس ایو  امدهیدر کالم او ن یدیکه ق نیـ با فرض ا دیمق یمعنا

و چون اعالم نکرده، عقال به احتمال وجود  نمودیاعالم م ستیبایاراده کرده، م دیمق یاز لفظ معنا نده،یاستدالل که اگر گو نیبا ا گردد؛یم

ـ مثل  تی: در نماز وجود فالن خصوصدیبگو گرید لیدل ای لیبر وجوب نماز داللت کند و همان دل یلیمثال، اگر دل یبرا کنندیاعتنا نم دیق

بود و  لیتابع دل دیست، در هر دو صورت، بااجزا ـ الزم ا نیت ـ مثل فاصله انداختن بیعدم فالن خصوص ایرو به قبله بودن ـ و،  ایطهارت 

داشته باشد،  تیباشد که احتمال دارد در نماز مدخل یتیخصوص انیمتضمن ب گرید لیدل ای لیکرد؛ اما اگر همان دل تیرا رعا لیدل یمقتضا

 ینف -عدم آن  ایوجود  - تیوصخص نیو دخالت ا دهیصورت، به اصالت اطالق تمسک گرد نینکرده، در ا انیعدم لزوم آن را ب ایلزوم  یول

 .که مقدمات حکمت فراهم باشد نیالبشرط است؛ البته مشروط به ا تیخصوص نیکه واجب نسبت به ا گرددیو ثابت م شودیم

و مشروط به  ودیبه ق دیمق عیب تیحل ایکه آ نیدر صورت شک در ا یرا حالل فرموده، ول عیکه خداوند در قرآن ب نیا گرید مثال

و  دهیگرد ینف یمشکوک ودیق نیو با آن، چن شودیم ینه، اصالت اطالق جار ایهست  _آن  غهیبودن ص یعرب ایبودن  یثل نقدم _ یشروط

 ماتینه در تقس گردد،یم یواجب جار هیاول ماتی.اصالت اطالق فقط در تقسگرددیم حیصح یهاینس عیو ب یبعر غهیص ریبه غ عیانجام ب

است که  نیدر ا دییبه اصالت اطالق تمسک کرد.فرق اصالت اطالق و اصالت عدم تق توانیقصد امتثال، نمآن؛ پس هنگام شک در لزوم  یثانو

مثل:  ،یوجود یمعتقدند اصول لفظ ونیاز اصول ی.برخگرددیمحسوب م یاز اصول عدم دییو اصالت عدم تق یاصالت اطالق از اصول وجود

هم  ،یاصول لفظ ریاصل، مثل سا نیعقال و عرف است.البته ا یاصالت اطالق، بنا تیحج لی.دلباشدیاصالت ظهور م قیاصالت اطالق، از مصاد

جا از اصاله العموم است  نیشود که منظور در ا یشده معلوم م داده حاتیدارد پس با توجه به توض تیمخاطب حج یمتکلم و هم برا یبرا

 . اند دهیاما به اشتباه آن را اصاله االطالق نام
* 

سبت به اصول عقلی و دلیل قطعی چون خبر متواتر در مقایسه با اصول شرعی. هر گاه فرض کنیم موضوع برائت شرعی ن امارات

عقلی عدم بیان و نبودن دلیل و موضوع تخییر عدم مرجح و موضوع احتیاط احتمال عقاب اخروی باشد در ا ین صورت به محض اینکه دلیل 

وعات آنها عدم دلیل در مورد اول عدم مرجح در مورد دوم و احتمال عقاب در مورد سوم، معتبری در مورد هر یک از آنها وارد شود موض

حقیقتاً نه تعبدا منتفی و معدوم خواهد شد پس می گوییم این دلیل معتبر ورود دارد یعنی بر آن اصول، برائت و احتیاط وارد است . در 

یف است وموضوع استصحاب شک در بقاء متقین است و هر دوی آنها با شک در تکل رعیاصول شرعی نیز چنین است زیرا موضوع برائت ش

( 275، ص  1285وجود دلیل قطعی چون خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن مفید علم وجداناً و حقیقتاً مننتفی می شوند ) فیض، 

ن طور که عالمه حیدری فرموده اند. توضیح مطلب کند  نه تعبدا هما یم یمورود را منتف لیدل قتایوارد واقعا و حق لیپس دیدیم که دل

االصل دلیل »اینکه اصل در جایی به کار می رود که هیچ دلیلی دیگر نباشد به عبارتی در سلسله مراتب دالیل به عنوان آخرین دلیل است . 

یف مشخص شود. این اصل حسب مورد می تکل یگونه ا هو صرفاً برای رفع تحیر و سرگردانی به اصولی استناد می کنند تا ب« حیث الدلیل 

تی تواند اصل برائت، احتیاط، استصحاب، تخییر و ... باشد اما وقتی دلیل معتبری داریم دیگر نوبت به استناد به این اصول نمی رسد به عبار

 .دیگر موضوعی برای استناد به این دالیل باقی نمی ماند
* 
( از او پس رندهیکند و مال قرض داده شده را بعد از قبض مستقرض )قرض گتواند از قرض رجوع  یمقرض)قرض دهنده( م ایآ

 نیکرده است بد اسیمطلب، قرض را به هبه ق نیا یدر مقام استدالل برا یطوس خیتواند. ش یاست که م نیا یطوس خینظر ش رد؟یبگ

 زیدر آن ن مییآن است که بگو تشیض که نها( در قر۳42/1۳:14۰۳ ،یوجود دارد)حر عامل وعصورت که همان طور که در هبه امکان رج

 یهم هستند و وقت هیدو عقد شب نیا رایامکان رجوع وجود خواهد داشت؛ ز د،یآ یمقترض در م تیهمانند هبه، مال قرض داده شده به ملک

و حکم جواز  یگریال به دجامع، دادن م اس،یق نی( در ا1۶1/2:1۳87 ،یسامکان دارد)طو زین یگریرجوع امکان داشته باشد، در د یکیدر 

 .رجوع از آن است

مطلب مذکور  یبرا خیش نیاست بنابرا اسیاز کاربرد ق یشده است که مصداق بارز انیب یطوس خیمورد از ش نیدر ا ییبایز مثال

اصول فقه  یادر درس ه دیبحث خارج است و با نیاز حوصله ا اسیق یمفهوم تخصص یاست که بررس اسیکرده است ق انیرا که ب یاستدالل

دانسته اند که  اسیق قیان را از مصاد زین گرید یبرخ ایاطالق  قیبه اشتباه آن را از مصاد سندگانیاز نو یآن پرداخت اما بعض حیبه توض

 . است اسیبارز ق قیکامال اشتباه است و از مصاد یمفهوم
* 
 نیمرهونه ندارد. بنابرا نیدر ع یگونه تصرف چیاهن حق هدهد، ر یرا در نزد مرتهن به عنوان گرو قرار م ییرهن که راهن کاال در

 .دیدر آن بنما یگریهر گونه تصرف د ایتواند از آن استفاده کند، در آن ساکن شود، آن را اجاره دهد، آن را بفروشد و  ینم

http://www.joce.ir/


 90-97، ص 1395پاییز ،  1در فقه و حقوق، شماره پژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 یچه حکم ینظر شرع تصرف او، از نیمرهونه کند، ا نیدر ع یگریهر گونه تصرف د ایاگر راهن اقدام به فروش، بخشش و  حال

مرتهن حکم به  یمانده و در صورت اجازه  یمرتهن باق ینه؛ بلکه متوقف بر اجازه  ایتصرف از اساس باطل است  نیا ایکند؟ آ یم دایپ

 شود؟ یصحت آن م

نسته و آن مرتهن دا یو بخشش راهن را متوقف بر اجازه  عی(، صحت ب4۳۳تا: ی)بهیدر النها یطوس خیاز فقها از جمله ش یاریبس

 یفضول عیب ات،یکه مطابق با نصوص روا میدان ینموده اند. همه م یرا در مورد آن جار یفضول عیملحق کرده اند و احکام ب یفضول عیرا به ب

به رهن گذاشته شده،  یو بخشش کاال عیخود مالک کاالست، اما در ب زیمج ،یفضول عیبا آن تفاوت دارد؛ در ب راهن عیاست اما ب حیصح

کرده اند. در  اسیق یفضول عیبه شمار آورده و در واقع آن را به ب یفضول عیو تنها  تصرف راهن را همچون ب ستیمرهونه ن نیمالک ع ز،یجم

صاحب حق تصرف است ؛ با توجه به  یکه حق تصرف در آن را ندارد و حکم، توقف صحت آن بر اجازه  ییاجماع، تصرف در کاال اسیق نیا

 . باشد ینم حیاطالق و عموم صح قیاست و بردن آن تحت مصاد اسیق هیاستدالل بر پا یه مبناداده شد حاتیتوض
* 

ارث  لیاز قب یآنان بر خانه، امر واحد تیاست و سبب ملک یشوند که در دست شخص ثالث یخانه ا تیمالک یدو نفر مدع اگر

 انیکند، خانه م قیرا تصد یاز دو مدع یکیسخن  دیشخص ذوالحالت اگر  نیشدن آنان در آن خانه شده است، در ا کیباشد که موجب شر

 (2۳4/2۶:1۳۶7،یشود )نجف یم میتقس یدو مدع

 ایآ د،یدر برابر نصف خانه صلح نما یاز آن دو مدع یکیبا  د،یذوال یعنیکه خانه در دست اوست  یفرض، اگر فرد نیدر هم حال

 نیکه ا ییدر جا یطوس خیعوض صلح فقط متعلق به قرّ له خواهد بود؟ ش اید شو یم میتقس کشیمقرّ له و شر نیعوض صلح، ب نجایدر ا

اقدام به فروش  کیاز دو شر یکیکه  ییدر جا عیعوض را خاص مقرّ له دانسته و آن را به عوض مب رد،یصورت گ کیشر یصلح بدون اجازه 

شراکت معنا ندارد  زین نیکیاز شر یکیهم در عوض صلح بر س لیبه همان دل یعنینموده است  اسیخود کرده باشد، ق یحصه 

 .باشد یدر عوض م گرید کیو حکم، عدم اشتراک شر کیشراز دو  یکیسهم  یمسئله، جامع، معاوضه  نی( در ا29۳/2:1۳87)
* 

 در المبسوط قول عامل مورد قبول یطوس خیبه نظر ش د،یمالک و عامل در مورد رد، اختالف به وجود آ نیدر عقد مضاربه ب اگر

در نزاع با موکل در مورد رد مال  لیهمان طور که سخن وک یعنیبه شمار آورده است  لیعامل را همانند وک یطوس خیشود. ش یواقع م

جامع،  نجای(. در ا174/۳:1۳87هستند ) نیهر دو ام رایز رد؛یگ یسخن عامل مضاربه هم مورد قبول قرار م رد،یگ یموکل، مورد قبول قرار م

شود و بردن  یگرفته م دهیناد ریاست که در اکثر تفاس اسیق خیاستدالل ش یو مبنا اریباشد که مع یسخن او م رشیم، پذبودن و حک نیام

 .عموم اشتباه است یاطالق ا قیان تحت مصاد
* 

را قبول کند و بعد  تیله( وص یشده است )موص تیاو وص یکند و آنکه مال برا تیوص یکس یرا برا یپول ایمال  یشخص اگر

 ایرا رد کند، آ تیشده، از نظر خود برگردد و وص تیله قبل از قبض مال وص یبرود، آنگاه موص ای(، از دنیکرده است )موص تیکه وص یکس

 باطل است؟ تیو وص حیرد صح ایاست  باطلو رد  حیصح تیفرض، وص نیدر ا

را به وقف کرده است؛  تینظر، وص نیا دییتأ یبرا شانیشده است. ا تیدر المبسوط قائل به صحت رد و بطالن وص یطوس خیش

قبض شرط  ت،یاستقرار مالک یشود اما برا یمالک منفعت م هیعقد، موقوف عل ی غهیص یهمان طور که در وقف، با آنکه با اجرا یعنی

رد،  نی. بنابرااست زیجا تیقبض شرط است و چون هنوز قبض صورت نگرفته است، پس رد وص ت،یملکاستقرار  یبرا زین تی( در وص۳است)

و حکم، صحت رد آن قبل از قبض است از  یگریفوق جامع، قبول مال د ی( در مسئله ۳۳/4:1۳87،یباطل خواهد بود)طوس تیو وص حیصح

توان آنها را از  ینم نیاستدالل او واقع شده است بنابرا یبوده است که مبنا اسیق خیش اریکه مع میرس یم جهینت نیمذکور به ا حاتیتوض

 .اطالق دانست ایعموم  قیدمصا
* 

زن و مرد،  ییاست که عامل جدا یحکم در صورت نیآن زن بر مرد واجب است. ا یزن باردارش را طالق دهد، نفقه  یمرد اگر

د. به ظهور در طالق دارن ایحکم مذکور مربوط به طلق است و  نکهیصراحت دارند در ا ایکرده اند  انیحکم را ب نیکه ا یاتیطالق باشد و روا

دهد  یآورده شده که نشان م« تضع یحتّ یوجوب نفقه المطلقه الحلب»تحت عنوان باب  یباب عهیدر کتاب وسائل الش مینیب یم لیدل نیهم

 زن و مرد به سبب طالق است ییجدا ات،یمقصود روا

 نیمشخص شود که عقد ازدواج ا یرزن باردار از مرد شود؛ مثل آنکه بعد از باردا ییاز طالق باعث جدا ریغ یگریاگر عامل د حال

مواقع، زن و مرد  نیاست که در ا یگریشوهر د یدارا ایاوست  یمرد بفهمد که زن، خواهر رضاع نکهیا لیزن و شوهر فاسد بوده است، از قب

ن باردار شود و بعد معلوم و ز فتدیشبهه اتفاق ب یاز رو ییکه وط میریمثالً در نظر بگ ایشوند،  یجدا م گریکدیو از  مبالفاصله بر هم حرا

 زن بر مرد و اجب است؟ یهمچون طالق، پرداخت نفقه  زیموارد ن نیدر ا ایآ ستند؛ین گریکدیشود که زن و مرد حالل 

http://www.joce.ir/


 90-97، ص 1395پاییز ،  1در فقه و حقوق، شماره پژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

بائنه حامل، به طور مطلق بر شوهر واجب است؛ خواه زن از راه  یآن است که نفقه  یدر کتاب المبسوط اقو یطوس خینظر ش به

شبهه به  یاز رو ایآنان شده باشد مثل آنکه حمل از نکاح فاسد و  ییاز طالق موجب جدا ریغ گریعامل د ایطالق از مرد جدا شده باشد 

ل است، نه به خاطر خود زوجه؛ پس وجوب آن است که وجوب نفقه، به خاطر وجود حم یطوس خیش ی( مبنا275/5:1۳87عمل آمده باشد)

 یملحق م حیطالق هم به طالق صح ریطالق فاسد و غ ،یو دگاهیباشد. لذا از د یو عدم وجوب نفقه، دائرمدار وجود و عدم وجود حمل م

از  ییجامع، جدا اس،یق نیموارد، نفقه بر مرد واجب خواهد بود. در ا یدر همه  جهیعلت وجوب نفقه در همه وجود دارد، در نت رایشود؛ ز

است  خیاستدالل ش یخورد مبنا یمفهوم به چشم م نیزن بر مرد است آن چه که به وضوح در ا یمرد از زن حامله و حکم، وجوب نفقه 

 . اشتباه است اسیعموم و ق لیاز قب یگرید قیمصاد تکه طبق اصاله االطالق دامنه شمول آن را گسترش داده اند پس بردن آن تح
* 
نوه ها زن و مرد باشند، چه مقدار است  نیکه ا یهنگام ت،یم یدختر یمحل سوال است که سهم ارث نوه ها راث،یبحث م در

مورد دو نظر وجود دارد. نظر  نیارث مردها و زنها برابر است؟ در ا ایارث مردها دو برابر زنهاست  ت،یم یدختر ینوه ها انیدر م ایآ یعنی

سهم ارث مردها دو برابر  یعنیبرند  یارث م یپسر یهمانند نوه ها یدختر یاست آن است که نوه ها یاجماع باًیاول که نظر مشهور و تقر

 (12۶/۳9:1۳۶7 ،یسهم ارث زنهاست )نجف

 تیم یدختر یباورند که نوه ها نیدسته بر ا نی( است. ا7۶/4:1۳87در المبسوط) یطوس خیاز فقها مثل ش یدوم نظر پاره ا نظر

به  یدختر ینوه ها اسیجز ق یزیقول چ نیا لیکنند. به نظر صاحب جواهر دل ینم یبرند و مرد و زن با هم فرق یارث م یبه طور مساو

باشد و  یزن و مرد در ارث م یمادر و حکم، تساو قیفوق جامع، قرابت از طر ی( در مسئله 12۶/۳9:1۳۶7 ،ی)نجفستین یمادر یکالله 

 حاتیاطالق آورده اند که با توجه به توض قیآن را به اشتباه از مصاد سندگانینو یالطالق که برخاست نه اصاله ا اسیاستنباط ق یمبنا

 . شود یمذکور علت اشتباه بودن استنباط انها معلوم م
* 

بروند،  ایهر دو در اثر غرق شدن از دن ایآوار مانده و فوت کنند  ریبرند، بر اثر منهدم شدن بنا، ز یارث م گریکدیاگر دو نفر که از 

ارث بر باشند. ثالثاً زمان مرگ آنها مشتبه باشد و  گریکدیاز  اًیگذارند. ثان یبر جا یبرند: اوالً پس از خود اموال یبا چند شرط از هم ارث م

که در  یشده است و عنوان انیدو صنف باال ب یفقط برا اتیحکم در روا نیرفته است. ا ایاز دن یگریزودتر از د کیمشخص نشود که کدام 

 یدو گروه مربوط م نیکه به هم «همیو المهدوم عل یالغرق راثیأبواب م»باب انتخاب شده عبارت است از  نیا یبرا عهیکتاب وسائل الش

 یغرق شدن باشد، مثل مرگ در اثر آتش سوز ایآوار و  ریاز رفتن ز ریغ یگریکه سبب مرگ امور د ییحکم به جا نیا تیراشود. در مورد س

بروند و امکان به دست آوردن  نیدر جنگ از ب ای یبرند در اثر آتش سوز یکه دو نفر که از هم ارث م یجنگ، به گونه ا دانیر ممرگ د ای

 ریسا هیدر کتاب النها یطوس خیاز فقها مثل ش یفقها اختالف شده است. عده ا نینداشته نباشد، در ب وجودتقدم و تأخر زمان مرگ آنها 

و  همیشود همچون موارد باال به مهدوم عل یمشخص نم یگریبر د یکین مرگ دو نفر مشتبه شده و تقدم و تأخر مرگ توا یرا که م یموارد

مطلب آن است که اشتباه که علت حکم است، در آن موارد  نیبر ا لیباشند. دل یم یگریاز د مملحق کرده و قائل به ارث بردن هر کدا یغرق

 .ارث ببرند گریکدیآوار و غرق شدن، باعث خواهد شد که آنان از  ریگ در زوجود دارد، پس همانند مورد مر زین

دو  نیاز ا یدانسته اند و تعدّ یو غرق همیحکم فوق را منحصر در مهدوم عل نجایاز فقها مثل صاحب جواهر در ا گرید یبرخ اما

جامع، مشتبه شدن  اس،یق نی( در ا۳۰8/۳9:1۳۶7 ،یآوردند )نجف یباطل به حساب م اسیو آن را ق رندیپذ یاسباب را نم ریسبب به سا

 .باشد یم گریکدیبرند و حکم، ارث بردن آن دو از  یزمان مرگ دو نفر است که از هم ارث م

 

 مصادیق متوسط و مشکل -3
* 
کار را انجام  نیاقامه کند و اگر نتواند ا نهیخود ب یاثبات ادعا یبرا دیبا یو منکر در باب مخاصمات، مدع یمدع انیاختالف م در

 نهیاساساً از اصل وجود ب ایبرده  ادیرا از  نهیمثل آنکه ب یبه جهت یقسم بخورد. اگر مدع یمدع یرسد که بر رد ادعا یدهد، نوبت به منکر م

 ادیآن را به  ایکند  دایپ یآگاه نهیاز وجود ب یاقامه کند و منکر قسم بخورد و بعد از آنکه منکر قسم خورد، مدع نهینتواند ب ست،خبر ا یب

 رد؟یگ یمورد قبول قرار م نهیصورت شهادت ب نیدر ا ایاقامه کند، آ نهیب شیخو یآورد و بر ادعا

 :در المبسوط گفته است یطوس خیش

 نهیب د،یایب ادشیآن را فراموش کرده باشد و بعد از آنکه منکر قسم خورد  ایاطالع باشد  یب نهیاز وجود ب یکه مدع یصورت در

بعد از قسم منکر، بخواهد آن را ارائه دهد، قابل قبول  یداشته است ول نهیکه از ابتدا علم به وجود ب یشود. اما در صورت یم فتهریاش پذ

 (21۰/8:1۳87 ،ی)طوس ستین
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 همان طور که اگر منکر بعد از قسم اقرار کند اقرارش یعنیبه اقرار است،  نهیب اسیمطلب، ق نیبر ا لینظر صاحب جواهر دل به

 نهیب یشود، اقامه  یاقرار او نم رشیمانع پذ ،یمدع ی(( و قسم او بر انکار ادعا9شود) یم رفتهیشود )اصوالً اقرار مقر مطلقاً پذ یم رفتهیپذ

 یبا آن ثابت م یمدع یکه ادعا یلیتحقق دل ریجامع، تأخ اس،یق نی( در ا17۳/4۰:1۳۶7 ،ی)نجف ردیگ یمورد قبول قرار م قسم،بعد از  زین

 .باشد یم لیآن دل رشید به بعد از قسمِ منکر و حکم، پذش
* 

شهادت  گریکدی هیبر عل ایکه آنها بتوانند به نفع  ستیچند فرد، اجماالً مانع از آن ن ایدو  نیب یسبب ای ینسب یرابطه  وجود

وجه بخواهد به نفع زوج شهادت دهد، شود. به عنوان مثال اگر ز یم یطیبه شرا دیاز فروض قبول شهادت آنها مق یدهند، گر چه در بعض

باز هم  ای( حال اگر زوج بخواهد به نفع زوجه شهادت دهد، آ1۰همراه او شهادت دهد.) زین گریعادل د کیاست  زمشهادت او ال رشیپذ یبرا

زوج هم مثل  است که نیا هیدر النها یطوس خیهمانند عکس آن الزم است؟ در فرض مذکور نظر ش گریعادل د کیشدن شهادت  مهیضم

رسد  ی( به نظر م۳۳۰تا: ی)بردیکند، به همراه داشته باشد تا شهادتش مورد قبول قرار گ دییاو را تأ یکه ادعا یشاهد عادل کی دیزوجه با

 جهیکند تا نت یم انیآن دو ب نیب یادیزوج به زوجه بوده است. لذا صاحب جواهر وجوه فارق ز اسیمطلب ق نیا یبرا یطوس خیش لیدل

 کیجامع، شهادت  اس،یق نی( در ا78/41:1۳۶7 ،یباشد )نجف یم فارقفوق مع ال اسیمتفاوت و ق نجایکه حکم زوج و زوجه در ا ردیبگ

 .است گریو حکم، لزوم قسم شاهد د یگرید هیعل ایزوج، له 

 
* 

 مه،یبه انیاثبات حد ات یالزم برا ( لواط و سحق چهار نفر است. اما در مورد تعداد شهود11اثبات حد زنا،) یشهود الزم برا تعداد

زنا و لواط آورده و تعداد شاهد الزم در آنها را چهار شاهد دانسته  فیرا در رد مهیبه انیدر المبسوط ات یطوس خیاختالف نظر وجود دارد. ش

 (7/8:1۳87است)

ا زنا، لواط و سحق در علت حکم که را ب مهیبه انیاو ات رایشده است؛ ز اسیمرتکب ق نجایدر ا یطوس خینظر صاحب جواهر، ش به

و  155/41:1۳۶7،یعمل را به آن سه ملحق و تعداد شهود الزم را در همه چهار مرد دانسته است )نجف نیهتک باشد، مشترک دانسته و ا

۶42) 

 
* 

 نیع اکند، سبب قط یکه به او وارد م یتیدر اثر جنا یگریوجود داشته باشد و شخص د یانگشت اضاف یدر دست شخص اگر

حکم  یکه در بردارنده  یاتیاست. روا یانگشت اصل ی هیبپردازد ثلث د دیبا تیجنا نیکه در اثر ا یا هیدر دست او شود، د یانگشت اضاف

وجود ندارد؛  ینص گرید یاضاف یبر اعضا تی(و در مورد جنا12کرده اند ) انیب یمورد انگشت اضاف درثلث را فقط  ی هیمذکور هستند، د

 (2۳4/4۳کرده است )همان ؛ حیمطلب تصر نیبه ا زیصاحب جواهر نچنان که 

آن دندان  ی هیمقدار د ایباعث افتادن آن شود، آ یجان تیداشته باشد که جنا یدر دهان خود دندان اضاف یاگر شخص حال

که به صورت منفرد  یرا در صورت دیدندان زا ی هیخصوص نظر مثبت دارند و د نیخواهد بود؟ فقها در ا یدندان اصل ی هیثلث د زین یاضاف

( 7۶7تا: ی)ب هی( و النها1۰۰/7:1۳87المبسوط ) یدر کتابها یطوس خیکامل دانسته اند. ش ی هیکنده شود، ثلث د یاصل یو جدا از دندانها

ثلث در مورد عضو  ی هید ات،یبر طبق روا رایندارد؛ ز دیبه انگشت زا دیدندان زا اسیبه جز ق یلیحکم در واقع دل نینظر است. ا نیا یدارا

کرده اند، از باب  انیحکم را ب نیا گرید دیزا یوجود ندارد و اگر فقها در اعضا یاعضا نص ی هیفقط مختص انگشت است و در مورد بق د،یزا

 .است یآن اعضا به انگشت اضاف اسیق

 اسیاعضا ق ی هیدادن آن به بق تیاست و سرا یحکم مختص انگشت اضاف نی: ادیفرما یمسئله ابتدا م نیجواهر در ا صاحب

 هید مییو بگو میاستخراج کن یکل یقاعده  کی ات،یما از روا نکهیمگر ا»: دیفرما یاستدراک نظر خود را عوض کرده و م کیاست؛ اما بعد با 

 «است یعضو اصل ی هیبدن، ثلث د در یاضاف یاعضا یقطع همه  ی

 ریبر سا تیجنا ی هیکم را استنباط کرده و با استفاده از آن مالک، حکم دمالک ح ات،یاز روا زیآنکه صاحب جواهر ن جهینت

 . کرده است دییرا تأ یطوس خیبه دست آورده است و در واقع نظر ش زیبدن را ن دیزا یاعضا
* 

ان غذا را بجود، نتواند با آن دند یبرود و و نیتمام منافع دندان از ب ت،یوارد شود که بر اثر آن جنا یتیجنا یبر دندان شخص اگر

 ی هیرا د هیفرض مقدار د نیدر کتاب المبسوط در ا یطوس خیبپردازد چه مقدار است؟ ش دیبا تیجنا نیبه سبب ا یکه جان یا هیمقدار د

کرده و فرموده  اسیشل کردن دست ق ی هیمسئله را به د نیخود، ا یادعا یدر مقام استدالل برا یدانسته است. و لمدندان سا کیکامل 

 :ستا

http://www.joce.ir/


 90-97، ص 1395پاییز ،  1در فقه و حقوق، شماره پژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

وارد شود که باعث شل شدن آن شده و توان انجام کار با آن دست از او سلب گردد،  یتیجنا یطور که اگر بر دست کس همان

تمام منافع دندان از  ،یجان تیاگر در اثر جنا زیدندان ن ی هیبپردازد، در مورد د هیعل یدست سالم را به منج کیکامل  ی هید دیبا یجان

دندان سالم را بپردازد  کی ی هیالزم است که کل د یغذا از آن سلب شود، بر جان دنیجو تقدر که یبرود به طور نیب

 (141/7:1۳87،ی)طوس

از  یریبه دست آورد که به منظور جلوگ یطوس خیش یتوان در آثار فقه یرا م گرید اسیاز آنچه ذکر شد دهها مورد ق ریغ

مطلق نجاست به خون  ایمطلق خون  اسیعبارتند از: ق اسهایق نیاز ا یشود. برخ یم ینوشتار از ذکر مفصل آن خوددار نیشدن ا یطوالن

عدول از نماز مستحب به نماز واجب، به عدول از  اسی( ق7/1شود )همان ، یکه با آب مخلوط م ینجاسات زیدر معفو عنه بودن ذرات ر ینیب

نماز واجب به نماز مستحب در جواز قطع آن به منظور درک  اسیق (،7۳/1)همان: شتریب لتینماز واجب به نماز مستحب به منظور درک فض

متفاوت باشد  اهانیگ یاریو آب واناتیح هیاربع در مراعات نوع غالب هر گاه نوع تغذ غالتانعام ثالث به  اسی( ق157/1)همان:  شتریب لتیفض

روزه در شب قبل و حکم به جواز آن  تیماه به ن ماه رمضان چند روز قبل از آغاز یروزه  تین اسی( ق5۳/2: 14۰7؛ 198/1)همان؛ 

آن  یهر گاه قضا هیدر وجوب پرداخت دو مد طعام به عنوان فد فرتوت ریبه فرد دائم العطش و پ ماریب اسی( ق1۶۶/2:14۰7؛27۶/1:1۳87)

در  یکفاره ا یروزه ها یوردن توالدر به هم نخ ضیو ح یماریدادن به ب ریو ش یسفر، باردار اسی( ق158تا: یافتد)ب ریبه سال بعد به تأخ

شود به جماع در حرمت آن در حال اعتکاف و  نزالکه منجر به ا یهر نوع مباشرت اسی( ق555/4:14۰7صورت تحقق موانع فوق الذکر )

)همان(،  که او را وادار به جماع کرده است ییهمسر در جا یاعتکاف به روزه در وجوب تحمل کفاره  اسی( ق294/1:1۳87وجوب کفاره )

 ...( و۳9۰/2:14۰7به مرگ او در صحت حج و اجاره ) ریاحصار اج اسیق

آوردند معلوم شده  یاصاله االطالق م یبرا یمثال را مصداق نیکه ا سندگانیاز نو یفوق علت اشتباه برخ حاتیتوجه به توض با

  بوده است . اسیفقط ق خیاستنباط ش یاست و مبنا
 

 نتيجه گيري-4
 شبردیپ یحاضر برا یدوره  یاستفاده شده است و انسان ها یما از مباحث فقه نیاز قوان یاریکه در بس ییجا از آن        

 جادیا نهیزم نیراه گشا باشد اما آنچه در ا نهیزم نیتواند در ا یشناخت ابواب مختلف فقه م نیدارند بنابرا ازیاهدافشان به قانون مند بودن ن

از مباحث  یکیشود ؛  یم یآن ناش اتییجز قیگوناگون است که از عدم شناخت دق گاهیدر جا یمباحث فقه نادرست کاربردکند  یاشکال م

مورد نظر  یمعنا نییتع یعقال به هنگام شک در مراد متکلم، برا یهستند که از سو یقواعد  هیهستند اصول لفظ ی, اصول لفظ یمهم فقه

و اصالت عدم نقل؛  اصول  ریو  اصالت عدم تقد قهیصالت اطالق ، اصالت عموم , اصاله الحقظهور, ا اصالتمانند :  شود،یبه کار گرفته م یو

 لیوک ای یبوده است که قاض ونیموضوع بحث اصول یمتماد انیمشروح و مبسوط علم فقه است که سال اریمباحث بس دهیعصاره و چک یلفظ

با استفاده  یاست که قاض یلیاز ابزار و وسا یکی یمختلف اصول لفظ قیصادکنند م یم ادهاصول استف نیحقوقدان از ا ایو  یمشاور حقوق ای

 و موضوعات حکم کند قیدر خصوص مصاد تواندیاز آن م

کمتر کار شده نگارنده در  یو کاربرد یحقوق یبا مثالها یقواعد اصول قیاز آن جا که در حوزه دانشگاه  تا کنون در خصوص تطب 

در ابتدا  یاصول مختلف لفظ انیاز مسائل مهم فقه است و ب یکیدر مورد مبحث الفاظ که  یکل حاتیتوضکرده است ضمن  یمقاله سع نیا

مختلف  قیمصاد سهیبا مقا تیبازتر کند و در نها یبعد یدرک گام ها یذهن را برا چهیدهد تا در حیتوض ییاز آنها را با ذکر مثال ها کیهر 

 یقیتطب یملموس تر شود و ضمن بررس هیاصول لفظ یام داده باشد تا فهم کاربرد اصلانج یقیتطب یدر کتب و رسائل گوناگون بررس

 میکرد یمباحث سع نیا سیبا ذکر استدالل و مستند به شان تاس میناصواب برخورد ییکه به ذکر مثال ها ییمختلف , در جاها قیمصاد

 میده حیرا که بر آنها وارد است را جهت روشن تر شدن موضوع توض یینقدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joce.ir/


 90-97، ص 1395پاییز ،  1در فقه و حقوق، شماره پژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 

 منابع و مراجع
 

 14۰9التراث , قم , چاپ اول ,  تیاالصول , موسسه آل الب هی, مالمحمدکاظم ؛ کفا یآخوند خراسان-- -1

 1۳72متن , چاپ دوم , نشر مرکز , تهران  لی, بابک , ساختار و تاو یاحمد -2

 1۳8۶و مذاهب ,  انیاد قاتیرکز مطالعات و تحقو اسالم ؛ قم : م کیکاتول نییا دگاهیاز د یساز هیحسن , شب دی, س یاسالم- -۳

 142۰, چاپ اول ,  ی, جلد سوم , مجمع الفکر االسالم سرهیالم هی؛ الموسوعه الفقه یمحمد عل خی, ش یانصار- -4

 1۳84, انتشارات محراب فکر , چاپ اول ,2پ , جلد  ی؛ دانشنامه حقوق خصوص ی, محمد عل ی, مسود و طاهر یانصار- -5

 1۳9۳, تهران ,  نیابوالفضل , اصول فقه به زبان ساده , چاپ چهارم , انتشارات دادآفرراد ,  یباقر -۶

 1۳74حقوق , گنج دانش , چاپ هفتم , ینولوژی,محمد جعفر ؛ ترم یجعفر لنگرود- -7

 1۳89(؛قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , اتی, قصاص و د راتی)حدود و تعز یی, احمد ؛ قواعد فقه جزا یده آباد یحاج- -8

 .ش1۳7۳, تهران  ینینشر و آثار روح اهلل خم ی, روح اهلل : الرسائل , چاپ اول , موسسه  ینیخم -9

 1421,  یالمعارف فقه اسالم رهی, قم : موسسه دا یشاهرود یهاشم یدعلیس ریعلم االصول , تقر ی, ابوالقاسم ؛ دراسات ف ییخو- -1۰

  ق

 روتی, ب ی, دارالکتاب اللبنان ۳۳8لقه الثالثه / , الح یصدر , الجز الثان دیعلم االصول , شه یف دروس -11

 -1۳9۳۳, تهران ,  زانی,انتشارات م ازدهمی, چاپ  یاستنباط حقوق اسالم ی, مبان نی, محمدحس یشهباز -12

 1۳7۶فقه و اصول , انتشارات دانشگاه تهران , چاپ هشتم ,  ی؛ مباد رضای, عل ضیف- -1۳

 21, ص  7و۶, ش  یدادگستر یکانون وکال یدر بستر زمان و مکان , مجله ایعرف  فقه و اجتهاد در پرتو ییای, پو رضای,عل ضیف -14

 1۳94و چهارم , انتشارات کتاب آوا , تهران , ستی, چاپ ب ی, اصول فقه دانشگاه زی, شب خ محمدرضا -15

 1۳9۳ن , تهران , اصول فقه , چاپ پنجاه و سوم , انتشارات دانشگاه تهرا یاستنباط حقوق اسالم ی, ابوالحسن ,مبان یمحمد -1۶

http://www.joce.ir/

