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 چکیده
 افتی آن یانگارقاعده احراز جهت یمستند که معتقدند و رفتهینپذ انیاصول و فقها مشهور را نیقی قاعده

 نکهیا البته است؛ افتهین حیصح تجاوز و فراغ باب اتیروا از را قاعده نیا استنباط یحت یانصار خیش .شودینم

 است؛ ناپسند یپندار نمود، اثبات را آن بتوان جهت نیا از و باشد یکی تجاوز و فراغ قاعده با نیقی قاعده مفاد

 و ستین مفروض نیقی عنصر تجاوز و فراغ باب در یول است؛ یاصل رکن ن،یقی سبق ن،یقی قاعده در رایز
 که یموارد توانیم باب، نیا اتیروا یبرخ اطالق از ایآ که است طرح قابل پرسش نیا منظر نیهم از درست

 را نیقی و غفلت حالت به نسبت شک   تی  مسبوق توانیم ایآ سخن گرید به کرد؟ طاستنبا زین را دارد نیقی فرد

ریم امکان نیا اگر ر؟یخ ای افتیدر  نیقی قاعده مثبت مستقالا  اتیروا نیا که گفت توانیم چند هر باشد، س 
 ـ یفیتوص وهیش به هک هشپژو نیا در داشت. نخواهند یمنافات آن اثبات با ها،آن اطالق به توجه با یول ستند؛ین

 از مقصود نییتب یراستا در برداشت سه ارائه و بحث در موجود اقوال یبررس ضمن رفته،یپذ صورت یلیتحل

 آن یحداقل   ریتفس محدوده در نیقی قاعده تیحج تجاوز، و فراغ باب اتیروا یبرخ از استفاده با ن،یقی قاعده

 است. شده اثبات
 

 تجاوز، و فراغ باب اتیروا ن،یقی قاعده تی  حج تجاوز، و فراغ قاعده ن،یقی قاعده ها:کلیدواژه

 .هیفمشکوک حدوث

                                                 
 .12/09/1397: یینها بیتصو خی؛ تار15/02/1397وصول:  خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract  

The rule of certainty has not been accepted by famous Islamic jurists and Usulis and 

they believe that there is no proof to consider it as a rule. Sheikh Ansari has even 

refused the validity of inferring this rule from the narrations of the discharge and 

passage field; Indeed, it is a misconception to believe that the content of the rule of 

certainty is the same as the rule of discharge and passage and conclude that it is 

possible to prove the former; since, in the rule of certainty, the precedence of 

certainty is the main element; while with regard to the rule of discharge and passage, 

the certainty element is not assumed and from this very aspect, a question arises 

whether it is possible to infer the cases of the individual's certainty from the 

absoluteness of some narrations of this area as well . In other words, is it possible to 

infer the precedence of doubt in comparison to the neglect and certainty case? If 

possible, although it may be said that the narrations may not independently prove the 

rule of certainty; given their absoluteness, they do not contradict its proof either. In 

this descriptive-analytical research, while examining the opinions on the topic and 

presenting three understandings in order to explain the meaning of the rule of 

certainty, using some narrations of the rule of discharge and passage area, the 

authority of the rule of certainty has been proven in the context of its minimum 

interpretation. 

Keywords: the rule of certainty, the rule of discharge and passage, the authority of the 

rule of certainty, narrations of the rule of discharge and passage area, occurrence of 

the object of doubt.               
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 مقدمه
دهد وقتی که بعـد ای که حکم به وجود شیء و مترتب شدن آثار وجودی آن میقاعده یقین یعنی قاعده

از علم به آن شیء در مطابقت یا عدم مطابقت آن علم با واقع شک  شود. بیشتر اصولیان معتقدند که مدرکی 
ل شمول آن نسبت بـه قاعـده یقـین، شود و اگر هم روایت یا مدرکی باشد که عالوه بر احتمابر آن یافت نمی

تواند شامل مورد دیگری مثل استصحاب نیز بشود، اظهریت در شمول استصحاب خواهد بود و شـمول می
؛ صافی، 670/ 2؛ اراکی، 676/ 2؛ جواهری، 311/ 3گردد )ر.ک: انصاری، آن نسبت به قاعده یقین رد  می

اند: یکی اینکه مقصـود از قاعـده تفسیر از آن ارائه داده(. شیخ انصاری هنگام تبیین این قاعده، سه 455/ 2
باشـد؛ دوم فیه و حکم به بقا و پایداری آن تا وقت یقین به از بـین رفـتن آن مییقین، اثبات حدوث مشکوک  

فیه در زمان گذشته بدون اثبات آن در آینده و بعد اسـت؛ و سـوم اینکـه اینکه منظور صرف حدوث مشکوک  
د ام د شـده مراد، مجر  ت اعمال گذشته کـه بـر آن متفـر  ضای آثاری است که سابقاا بر آن مترت ب بوده و صح 

(. در این نوشتار ضمن بررسی اجمالی قاعده فراغ و تجاوز و قاعده یقین، به 311ـ  310/ 3است )انصاری، 
ـت  توان با استناد به روایات باب فراغ و تجاوز درشود که آیا میاین پرسش پاسخ داده می مجمـود بـه حجی 

ت به صورت مطلق خواهد بود یا تنها بنا بـر  قاعده یقین رسید؟ و اگر چنین امکانی وجود دارد، آیا این حجی 
 برخی تفاسیر چنین اقتضایی وجود خواهد داشت؟

 
 قاعده فراغ و تجاوز

آن اقــدامی فقها بر خالف تبیین کامل موضود و مباحث پیرامون قاعده فراغ و تجاوز نسبت به تعـریف 
توان گفت عبارت است از حکم ظاهری به صحت عملی که شخص اند. بـرای تعریف قاعده فراغ مینکرده

ت 17از انجام آن عمل فارغ شده است )هاشمی شاهرودی،  (؛ به دیگر سخن قاعده فراغ یعنی حکم به صح 
ت نماز بخاطر وج ود خلل، که حکم بـه موجود مشکوک الصحه پس از فراغت از عمل؛ مثل شک  در صح 

ت و تمامیت آن شده و بر شک  اثری مترت ب نمی (. قاعده تجاوز نیـز عبـارت 187/ 1شود )مصطفوی، صح 
(؛ به عبارت 17است از حکم ظاهری به اتیان جزء مشکوک پس از تجاوز از محل آن )هاشمی شاهرودی، 

، مفاد ق ق پس از تجاوز از محل  ق مشکوک التحق  ف دیگر، حکم به تحق  اعده تجاوز است؛ مثل وقتی که مکل 
ق جزیی از عبادت پس از تجاوز از محل داشته باشد، که در آن صورت، به شک  اعتنا نمی کند شک  در تحق 

 (.84/ 1و اثری بر آن مترت ب نخواهد شد )مصطفوی، 
ه آیـا هر یک از تجاوز و فراغ موضود و محمولی دارند. موضود قاعده تجاوز، شک  در وجود اسـت کـ 

(. 183ایجاد شده است یا نه و محمول آن نیز حکم بـه وجـود و مترتـب شـدن آثـار آن اسـت )مشـکینی، 
ت و فساد آن شـک  می شـود و محمـول آن نیـز موضود قاعده فراغ عملی است که از آن فارغ شده و در صح 

ت و مترتب شدن آثار بر آن فعل است )هم  (.199، وحکم به صح 
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ذهن را به خود مشغول کند این است که آیا این قاعده، یـک قاعـده بـوده یـا دو بحث دیگری که شاید  
قاعده است؟ به دیگر سخن آیا امکان دارد با یک جعل و ایجاد یک جامع آن را میـان هـر دو قاعـده جـاری 

ه توان قاعـدتوان هر دو را جعل نمود؛ چرا که مینمود یا نه؟ شیخ انصاری معتقد است که با جعل واحد می
ق نائینی )کاظمی خراسانی، 342/ 3فراغ را به قاعده تجاوز ارجاد داد )انصاری،  ( و برخی 620/ 4(. محق 

د قاعده هستند. بر این مبنا، تفاوت میـان فـراغ و تجـاوز را 59/ 5متأخرین )مشکینی اردبیلی،  ( قائل به تعد 
ت فعل است. مجـرای توان این چنین خالصه نمود: در قاعده فراغ با وجود یقین به تمی ق، شک  در صح  حق 

اسـت؛ یعنـی آن ـه کـه موجـود شـده، « کان ناقصه»این قاعده پس از فراغت از عمل بوده و مفاد آن، مفاد 
ق، مشکوک می باشـد. مجـرای آن پـس از تجـاوز از صحیح بوده است یا نه؛ اما در قاعده تجاوز، خود تحق 

ه»محل  بوده و مفادش هم، مفاد  ق و واقع شده است یا نه.اس« کان تام   ت؛ بدین معنا که آیا محقَّ
 

 قاعده یقین
دهد وقتی که بعـد ای که حکم به وجود شیء و مترتب شدن آثار وجودی آن میقاعده یقین یعنی قاعده

از علم به آن شیء، در مطابقت یا عدم مطابقت آن علم بـا واقـع شـک  شـود. ایـن قاعـده دارای موضـود و 
آن شک  ساری در وجود چیزی است که نسبت به آن یقین وجود دارد و محمـول آن،  محمول است. موضود

ـب شـدن آثـار وجـود می (؛ بـرای مثـال انسـان روز 217باشـد )مشـکینی، حکم به وجـود آن؛ یعنـی مترت 
شـنبه شـک  دانست که فالنی عادل است و به او اقتدا نمـوده و نمـاز خوانـده اسـت. روز پن چهارشنبه می

 یا فالن فرد واقعاا دیروز عادل بوده یا نه؟کند آمی
ق شک و یقین، وحدت زمان مشـکوک   عناصر تشکیل دهنده قاعده یقین عبارت است از: وحدت متعل 

د زمان شک و یقین )والیی،  ن، تعد  (. برخی نیز معتقدند قاعده یقین دو رکن دارد: یقین متزلـزل 264و متیق 
 (. 25/ 4و شک  ساری )ایروانی، 

 
 رسی حجیّت قاعده یقینبر

 . احتماالت در تفسیر قاعده یقین1
ت دارد یا نه، الزم است که مراد و مقصود از این قاعده تبیین  پیش از بررسی این که آیا قاعده یقین حجی 

 گردد و تا بتوان به پرسشی که مطرح شد، پاسخ داد. در تبیین مقصود از قاعده یقین، سه احتمال وجود دارد:
فیه و حکم به بقای آن تا زمان یقین به ارتفـاد آن ه مقصود از قاعده یقین، اثبات حدوث مشکوک  أـ اینک 

ت 310/ 3باشد )انصاری،  ت فردی جهت تقلید یقین وجود دارد و سپس در اعلمی  (. برای مثال اگر به اعلمی 
ی انجام شده است، وی شک  شود، بر حسب این برداشت، تمامی اموری که پیش از شک  بر مبنای فتوای و

صحیح بوده و پس از این هم صحیح خواهد بود مگر آنکه یقین حاصل شود که یقین پیشـین خـالف بـوده 
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 است.
فیه در زمان سابق بـدون اثبـات آن در بعـد باشـد )همـان(؛ ب ـ اینکه مقصود صرف حدوث مشکوک   

وان خمـس جـدا کـرده تـا بـه وی بدین معنا که پیش از سریان شک  به اعلمیت مرجعی، مقداری پول به عن
تواند پـول خمـس کند در این صورت میبپردازد ولی قبل از پرداخت، شک  در اعلمیت وی از ابتدا پیدا می

ت دیگر نمی  توان تقلید و یا اثری جدید مترت ب نمود.جدا شده را به او بپردازد؛ ولی پس از شک  در اعلمی 
د امضای آثاری اس  ت اعمال گذشته که بـر ج ـ اینکه مقصود مجر  ت که سابقاا بر آن مترت ب بوده و صح 

د شده است )همان،  ت انجام داده است، صحیح 311/ 3آن متفر  (؛ مثالا اموری را که پیش از شک در اعلمی 
 توان هیچ اثری مترت ب کرد.بوده؛ ولی نسبت به بعد از شک  نمی

ل، به تفسیر حداکثری،   قان از برداشت او  از برداشت دوم به تفسیر حد متوسط و از برداشت برخی محق 
ی تعبیر کرده  (.28دوست، جلسه الله علیرسانی آیتاند )پایگاه اطالدسوم به تفسیر حداقل 

ـت و پایـداری آن تـا 1بندی نمود: توان سه احتمال را چنین جمعبه طور خالصه می  ( حکـم بـه اعلمی 
ب آثار شـرعی آن هـر چنـد آن 2شود زمانی که این یقین توسط یقینی جدید نقض  ت و ترت  ( حکم به اعلمی 

د بـر 3آثار را هنوز مترتب نکرده باشد  ت اعمـال متفـر  ب آثاری که مترتب شده اسـت و صـح  ( حکم به ترت 
ت سابق.  اعلمی 

شود که تفاوت میان معنای اول و دو معنای دیگر این است که مقصـود از مطالب پیش گفته روشن می 
اول حکم به مترت ب شدن آثار حدوث و بقا با هم است؛ در حالی که در دو مورد بعد اصالا مقصود از معنای 

ب آثار بقا نیست. تفاوت میان معنای دوم و سوم نیز این است که مقصود در معنای دوم، حکـم  حکم به ترت 
ـب می ـبه ثبوت مشکوک به صورت واقعی نسبت به همه آثاری است کـه بـر آن مترت  ی نسـبت بـه شـود حت 

مواردی که در زمان الحق مترت ب هستند؛ بدین معنا که اگر برای حدوث شیء اثری باشد که در زمان متأخر 
شود، بنا بر معنای دوم حکم به ترت ب آن آثار خواهد شد که این خالف معنای سـوم اسـت؛ بر آن مترت ب می

ت مواردی که س ـب زیرا مقصود از معنای سوم چیزی جز حکم به صح  ن از احکـام و آثـار مترت  ابقاا بر متـیق 
ـب شد، نیست؛ اما حکم به حدوث مشکوک به گونهمی ای که مواردی که در زمان الحق شـرعاا بـر آن مترت 
اند؛ گانه فوق بر حسب عموم و خصوص مترت ب شدهشد، مترت ب گردد، منظور نیست. بنابراین معانی سهمی

 (.824/ 2؛ تنکابنی، 23/ 8شود )آشتیانی، ود اخص  محسوب میزیرا هر الحقی نسبت به امر سابق خ
 . دیدگاه فقها در حجیت قاعده یقین2

ای بـود کـه استصـحاب و قاعـده فـراغ و تجـاوز نیـز از گستره و قلمرو قاعده یقین در گذشته به انـدازه
رام آرام استصحاب (؛ اما با پیشرفت دانش اصول فقه، آ1/132شد )ر.ک: شهید اول، مصادیق آن شمرده می

ـت، اعتبـار و  و قاعده فراغ و تجاوز از هم جدا و هر یک مستقل  شدند که این باعث شد تا قاعده یقـین اهمی 
ت خود را از دست دهد؛ هر چنـد در راسـتای احیـا و اسـتفاده دوبـاره از آن و نیـز مسـتند سـاختنش  حجی 
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 ز با تقریب ذیل وجود دارد:مستنداتی بسان روایات باب استصحاب یا قاعده فراغ و تجاو
از قبیـل « ال ینقض»وجه استدالل به به روایات باب استصحاب این است که عبارات موجود در اخبار  

عای اختصاص به استصحاب نیازمند دلیل  یقین، شک  و نقض به خودی خود اطالق دارند و در این میان اد 
ه تنها قابل صدق بر قاعده یقین است؛ بلکـه ایـن ن« ال ینقض»است. از سوی دیگر در اخبار مذکور، قضیه 

قضیه در بعضی فقرات همین اخبار، عالوه بر استصحاب بر قاعده یقین و قاعـده اشـتغال نیـز تطبیـق شـده 
 (.22باشد )انصاری حقیقی، است و این به صراحت بیانگر استفاده این قاعده از این اخبار می

، علت استدالل به ادله قاعده فراغ و تج  اوز نیز آن است که هنگام شک  در شیء پس از تجاوز از محـل 
شود، در قاعده یقین نیز وقتی مثالا به عدالت فردی در روز جمعه یقین وجود داشته باشد و به شک  اعتنا نمی

، مصداق شـک  پـس از تجـاوز از محـل   روز شنبه در عدالت آن فرد در روز جمعه شک  شود، این نود شک 
 نباید مورد اعتنا قرار گیرد.باشد که می

ت. در ذیـل بـه   ت و عدم حجی  با این توضیح، در بحث اعتبار قاعده یقین دو دیدگاه مطرح است: حجی 
 شود:بیان هر یک پرداخته می

 دیدگاه اول: عدم حجّیت
از جمله معتقدان به عدم صحت استظهار قاعده یقین از روایات بـاب فـراغ و تجـاوز، شـیخ انصـاری 

/ 3ها بنیان و پشتوانه وجود نـدارد )انصـاری، وی معتقد است که برای قاعده یقین در هیچ یک از آناست. 
ت مطابق بـا اصـل اسـت. وی می(. می311 نویسـد: اگـر توان گفت که از دیدگاه شیخ انصاری، عدم حجی 

ر اختصـاص اخبـار معنای اول اراده شود، ظاهراا دلیلی که بر آن مقصود داللت کند وجـود نـدارد؛ زیـرا اگـ
داللت کننده بر اعتبار یقین سابق به این قاعده پذیرفته شوند، ممکن نیست که از قاعده یقین اثبات حـدوث 

ی محسوب می شوند و اراده حکـم عدالت و بقای آن اراده شود؛ چرا که هر یک از حدوث و بقا شک  مستقل 
از یک معنا است؛ بله اگر قطع به بقای عدالت  به حدوث و حکم به بقاء مستلزم استعمال یک لفظ در بیشتر

بنا بر تقدیر حدوث آن شود، امکان دارد که گفته شود وقتی حدوث عدالت با قاعده یقین ثابت شـود، بقـای 
عدالت نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا بنا بر تقدیر حدوث، علم به بقای عدالت وجود خواهد داشـت؛ امـا ایـن 

ه یقین جز بنا بر قول به اعتبار اصل مثبـت تـام  نیسـت و ثبـوت و اسـتمرار ثبوت بقای عدالت به سبب قاعد
 (.وبواسطه قاعده یقین، فرضی بر فرض و تقدیری بر تقدیر خواهد بود )هم

اشکال استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا که توسط شیخ اعظـم مطـرح شـده اسـت،  اگر گفته شود: 
یا مبنا را کنار گذاشته و یا باید قدر جامعی تصور کـرد تـا شـامل بایست مورد توجه قرار گرفته و طبق آن می

استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا زمانی است کـه یـک لفـظ  گوییم:میقاعده یقین و فراغ و تجاوز شود، 
به کار رود؛ یعنی در هر یـک از « جمیع»مشترک، در یک استعمال و یک لحاظ، در دو معنا یا بیشتر به نحو 

داشـت در همـان معنـا طور مستقل  استعمال شود، به این صورت که اگر فقط یک معنا بیشتر نمیبهدو معنا 
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شد. اینجاست که از جواز و عدم جواز استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنـا، بحـث بـه استعمال می
ای کـه بـه گونـهدو معنـا یـا بیشـتر بـه کـار رود، « مجمـود»آید. بنابراین اگر یک لفظ مشـترک در میان می
فیه، یک واحد مرکب از دو یا چند جزء باشد، از محل  نزاد خارج است؛ زیرا امکان دارد یک لفـظ مستعمل  

در جامع بین دو معنا استعمال شود. روشن است که در مفروض بحث، لفظ در جامع بین دو معنا استعمال 
ه هرگاه عملی صورت گرفـت و سـپس در شده است نه در جمیع معانی؛ چرا که روایات فوق داللت دارد ک

آن شک  واقع شد نباید به شک  مجال تأثیر داد و این معنا قدر جامع بین قاعده یقین و قاعـده فـراغ و تجـاوز 
باشد؛ حال چه یقینی وجود داشته و االن به شک  تبدیل شده باشد یا یقینی وجود نداشـته و غفلـت بـوده می

 ام آن شک  دارد.است و اکنون در کیفیت کار و انج
ل به صراحت گفته است اینکه برای اثبات قاعده یقین به ادله دال  بـر   شیخ انصاری ذیل نقد برداشت او 

های عدم اعتنا به شک  پس از تجاوز از محل  استناد شود، چیزی جز توهمی فاسد نیسـت. ایشـان برداشـت
تـوان قاعـده یقـین را از روایـات بـاب فـراغ و میشود که ندوم و سوم را نیز نقد نموده و در نهایت معتقد می

ت قاعده یقـین ارائـه دلیل دیگری که می  (.313ـ  311/ 3تجاوز استنباط نمود )همان،  توان برای عدم حجی 
؛ حسـینی 675/ 2؛ جواهری، 39/ 4پور، ؛ اسماعیل670/ 2داد، اجماد اصولیان بر این امر است )اراکی، 

 (.675/ 2؛ واعظ حسینی بهسودی، 455/ 2یگانی، ؛ صافی گلپا297/ 8شیرازی، 
توان چنین ادعا نمود که مقصود، اجمـاد مصـطلح اصـولی کـه البته این دلیل قابل نقد است؛ زیرا می 

ت بر حکم شرعی است، نیست. از سوی دیگر این بحث نیز می تواند وجـود داشـته باشـد کـه امکـان حج 
قه کاربرد دارد؟ برای نمونه صاحب قـوانین، اجمـاد در مسـائل اجماد در اصول هم وجود دارد یا فقط در ف

( و در مقابـل صـاحب فصـول دیـدگاه وی را رد  کـرده اسـت 564/ 4اصول را در نهایت ُبعد دانسته )قمی، 
(. در هر صورت این یک بحث مبنایی است که بایستی در جای خود مورد بررسـی 419)حائری اصفهانی، 

ت قاعده یقین هستند، وجود دارد.واقع شود ولی امکان رد  ا  ین نظر به این دلیل که برخی افراد قائل به حجی 
 دیدگاه دوم: حجّیت فی الجمله

ق حائری بر این نظر است که آن ه ممکن است فی الجمله مدرک برای قاعده یقین باشد، روایـاتی محق 
(؛ البته وی بر همین 588ائری یزدی، هستند که داللت بر عدم اعتنا به شک  بعد از تجاوز از شیء دارند )ح

ی بسنده نموده و چیز بیشتری بیان نمی هایی که در تبیین قاعـده یقـین کند. با توجه به برداشتاظهار نظر کل 
ت قاعده یقین بر مبنای تفسـیر رسد که میگذشت، به نظر می توان گفت منظور وی از این نظر، اثبات حجی 

ی آن است.  سوم یا حداقل 
 

 ی روایات قاعده فراغ و تجاوزبررس
قبل از تحلیل و بررسی روایات قاعده فراغ و تجاوز یادآوری یک نکته الزم است و آن اینکـه برخـی بـر 
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این باورند که قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز تفاوت جوهری دارد؛ زیرا موضود قاعده فراغ و تجاوز ـ اعم  
ـ تجاوز از محل یا فراغت از عمل است؛ بی آنکه یقـین در موضـود آن از اینکه یک قاعده یا دو قاعده باشد 

باشـد، یقـین اخذ شده باشد؛ اما در قاعده یقین آن ه جزء موضود قرار گرفته است؛ بلکه تمـام موضـود می
 (.11است؛ بنابراین نباید قاعده یقین را به معنی قاعده تجاوز دانست )انصاری حقیقی، 

ق همدانی در بیان   م استفاده قاعـده یقـین از محق  تعلیل و تشریح کالم شیخ انصاری مبنی بر فساد توه 
م را روشن میقاعده فراغ و تجاوز چنین می سازد، این اسـت کـه قاعـده یقـین بـر گوید: آن ه فساد این توه 

ف نیست؛ زیرا گاهی پیش از تجاوز محل در آن شک  می ن متوق   طور کـه اگـرشود؛ همـانتجاوز محل متیق 
پیش یا حین زوال، معتقد به طهارت یا نجاست لباس یا پاک بودن بدن از حدث باشد و سپس قبل از اقامـه 

ـف بـر سـبق اعتقـاد نماز در آن شک  کند، همان گونه که قاعده عدم اخذ به شک  بعد از تجاوز محـل، متوق 
ه قاعده یقـین بواسـطه روایـات نیست؛ بنابراین هیچ ارتباطی میان دو قاعده وجود ندارد تا استشهاد نسبت ب

 (.448قاعده تجاوز صحیح باشد )همدانی، 
در مقام پاسخ به این نظر باید گفت، این واضح است که آن ه در روایات بـاب فــراغ و تجــاوز آمـده  

باشد؛ زیرا معلوم است کـه آن ـه در قاعـده یقـین فـرض اسـت، است، در مـورد محـتوای قاعده یقین نمی
ق شدن یقی ق یقین در زمـان محق  ن پیش از شک  است که در صورت معتبر بودن به این معنا است که با تحق 

های بعد به شک  تبدیل شـود و متـون روایـی مـورد بایست آن را مؤثر قلمداد نمود؛ اگر چه در زماناول می
دار اسـت، از ایـن بحث دارای چنین مفهومی نیستند؛ اما نباید فراموش کرد آن ه به نام قاعده یقین قابل اص

توان بدست آورد؛ با این توضیح که برخی از روایات داللت دارند که هرگاه عملی صورت گرفت روایات می
و سپس در آن شک  واقع شد، نباید به شک  مجال تأثیر داد؛ حال چه یقینی وجود داشته باشد و اآلن به شک  

شد و اکنـون در کیفیـت کـار و انجـام آن شـک  دارد تبدیل شده باشد یا یقینی وجود نداشته و غفلت بوده با
 (.29دوست، جلسه الله علیرسانی آیت)پایگاه اطالد

م است این است که در کتاب  ه کافی به پذیرش قاعده یقین توسط روایـات آن ه مسل  های اصولی، توج 
توان با اسـتناد بـه نه میهای به عمل آمده در این زمیقاعده فراغ و تجاوز صورت نپذیرفته است. طی  بررسی

یت قاعده یقین فی ی آن دست برخی از روایات باب فراغ و تجاوز به اثبات حج  الجمله و بنا بر تفسیر حداقل 
 شود:یافت. برای نمونه به مواردی اشاره می

ُجُل یُشک »ـ  1  ـُأ َعْن َأَباِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُبکیِر ْبِن َأْعیَن َقاَل: ُقْلُت َلُه الرَّ ُأ َقاَل ُهَو ِحـیَن یَتَوضَّ َبْعَد َما یَتَوضَّ
کند. فرمـود: او گوید به امام )د( گفتم: مردی پس از وضو شک  میَأْذکُر ِمْنُه ِحیـَن یُشک؛ بکیر بن اعَین می

)طوسـی، « کند )حواسش جمع بوده است(حین وضو بیشتر متوجه بوده است نسبت به زمانی که شک  می
1 /101.) 

ٍء ِمَن اْلُوُضـوِء ِإَذا َشککَت ِفی َشی»کند که فرمود: بدالله بن ابی یعفور از امام صادق )د( نقل میـ ع 2 
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ک ِإَذا کْنَت ِفی َشیَو َقْد َدَخْلَت ِفی َغیِرِه َفَلیَس َشکک ِبَشی َما الشَّ ٍء َلْم َتُجْزُه؛ وقتی در چیزی از )اعمـال( ٍء ِإنَّ
ت است. شک تنها زمانی اسـت کـه وضو شک  کردی و سپس وارد در غ یر آن شدی، شک  تو در آن بی اهمی 

 (.و)هم« در چیزی باشی و از آن نگذشته باشی
کـوِد َبْعـَد َمـا »... ـ اسماعیل بن جابر از امام صادق )د( نقل کرده که فرموده است:  3  ِإْن َشک ِفـی الرک

ُجوِد َبْعَد َما ا َقْد َجاَوَزُه َو َدَخـَل ِفـی َغیـِرِه ِض کلک َشیَقاَم َفْلیْم  َسَجَد َفْلیْمِض َو ِإْن َشک ِفی السک ٍء َشک ِفیِه ِممَّ
َفْلیْمِض َعَلیِه؛ اگر در رکود شک  کرد بعد از آنکه سجده رفت، پس باید بگذرد )و به شک اعتنا نکند( و اگـر 

کـرد از بعد از اینکه قیام کرد، در سجده شک  کند، باید امضا )و عبـور( کنـد. هـر چیـزی کـه در آن شـک  
/ 2، و)همـ« مواردی که از آن گذشته است و وارد در غیر آن شده باشد، باید همان را امضا )و تأییـد( نمایـد

153.) 
ا َقْد َمَضـی َفاْمِضـِه کَمـا »گوید که امام باقر )د( فرمود: ـ محمد بن مسلم می 4  کُل َما َشککَت ِفیِه ِممَّ

« گونـه کـه بـوده اسـت بگـذری که گذشته است، از آن، همانُهَو؛ هر آن ه که در آن شک  کردی از چیزهای
 (.344/ 2، و)هم

ٍء ُثمَّ َدَخْلَت ِفی َغیِرِه َفَشکک یا ُزَراَرُه ِإَذا َخَرْجَت ِمْن َشی»... گوید امام صادق )د( فرمود: ـ زراره می 5 
، شـک  تـو )در کـار قبلـی( ٍء؛ ای زراره زمانی که از کاری خارج شدی و وارد کار دیگـری شـدیَلیَس ِبَشی

 (.352/ 2، و)هم« اهمیتی ندارد
اند؛ زیرا مناط این نود روایات مربوط به قاعده فراغ و تجاوز هستند و برای اثبات قاعده یقین وارد نشده 

ق شک  پس از آن می ق یقین در یک مقطع و تحق  باشد؛ به همین دلیل این قاعده بـا امـوری قاعده یقین، تحق 
کننـد کـه شود. از سوی دیگر این روایات دارای فرض یقین نیستند؛ یعنی بیـان نمیلت تأیید نمیهمانند غف

اگر یقین کردید و سپس شک  عارض شد، وظیفه فالن کار است. با ایـن وجـود سـخن در آن اسـت کـه آیـا 
دیگـر آیـا از اطـالق ها اصطیاد نمود؟ به عبارت توان فارغ از بحث فراغ و تجاوز، قاعده یقین را نیز از آنمی

اگـر در »توان موردی را که فرد یقین داشته است فهمید؟ برای مثال از این گفتار معصـوم کـه ادله موجود می
توان سبقت غفلت یـا ، می«چنان که بوده، ادامه بده و تأیید کنکاری که انجام دادید، شک  کردید، کار را هم

توان گفت که روایات به طور مستقل  قاعده یقـین ر چند مییقین نسبت به شک  را دریافت. در این صورت ه
کنند؛ ولی با اثبات این قاعده نیز منافاتی ندارند. به دیگر سخن فرضیه این است که آیـا امکـان را اثبات نمی

دارد گفته شود که شارد معتقد است که وقتی به چیزی یقین حاصل شد و سپس در آن شک  عارض گردیـد، 
 تی که خالف آن یقین ثابت نشده است، آثار آن را مترت ب نمود؟!توان تا وقمی

 عمـل بـر گذاری بنا دلیل عنوان به عمل حین بودن( تر)متوجه َاذَکریتتوان گفت که در روایت اول می 
 یک قاعده این گفت توانمی عالوه به دارد. وجود نیز یقین قاعده مورد در نکته این و است شده معرفی سابق
 گذشـت از بعـد و دارد دیگر شخص به بدهکاری به علم که کسی مورد در عقالء مثالا  است، عقالیی قاعده
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رسـانی مدرسـه پایگـاه اطالد) دارند سابق یقین از رفع عدم بر بنای کندمی بدهکاری سبب در شک زمانی
 (.31 جلسه (،فقهی امام باقر )د

ک  َما الشَّ توان فهمید که اگر پس ٍء َلْم َتُجْزُه( میِإَذا کْنَت ِفی َشی در روایت دوم از مفهوم ذیل روایت )ِإنَّ
ه نمود و آثار عمل  از انجام گرفتن عملی و ترتب آثار آن در آن عمل شک  شود، نباید به آن شک  عارضی توج 

یـا  فهماند که تفاوتی نیز ندارد که شک  موجود، مسبوق به غفلت باشدرا باید مترتب کرد و اطالق آن نیز می
 یقین.
توان این روایت را هـم بـرای قاعـده فـراغ و هـم ، می1وجود دارد« غیره»بسته به نود نگاهی که به واژه  

تجاوز ثابت دانست؛ ضمن آنکه امکان اثبات قاعده یقین بوسیله آن وجود دارد؛ زیرا هرچند در قاعده یقین، 
اما اطالق روایت با سبق یقین نیز سازگار است  سبق یقین الزم و در قاعده فراغ و تجاوز نیازی به آن نیست؛

ی آن است.و می  توان گفت که اطالق روایت مثبت قاعده یقین با تفسیر حداقل 
در تحلیل روایت سوم هم این امکان وجود دارد که به وسیله مالکی کـه در آن وارد شـده اسـت: )کـلک  
ا َقْد َجاَوَزُه( و با اسـتفادَشی ه از اطـالق آن قاعده یقین را اثبات نمود؛ زیرا هر چنـد از ترکیـب ٍء َشک ِفیِه ِممَّ

ا َقْد َجاَوَزهُ » شود فهمید که ساختار این روایت برای قاعده تجاوز است؛ اما با فـرض اطـالق آن کـه می« ِممَّ
، تفاوتی میان غفلت و یقین نیست، می ت نسبت به این شک  ک توان به مـالعبارت است از اینکه در مسبوقی 

 قاعده یقین دست یازید.
ا َقْد َمَضی(، این امکان وجود دارد که گفتـه   در مورد روایت چهارم هم با توجه به اطالق مالک آن )ِممَّ

شود اگر پیشتر یقین به امری موجود بوده یا نسبت به آن غفلت وجود داشته است و مربـوط بـه گذشـته نیـز 
د و حکم به نافذ بودن یقین )در ما نحـن فیـه( نمـود و آثـار هست، در هر دو صورت نباید به شک  اعتنا نمو

 یقین را مترت ب کرد.
شود که وقتی مکلـف از عملـی خـارج و مشـغول گونه اصطیاد میدر روایت پنجم نیز قاعده یقین این 

عمل دیگری شود و سپس در عمل پیشین شک  عارض گردد، در صورتی که شک  مسبوق به یقین باشد، باید 
، چنانبه قاع چه شک  مسبوق به غفلـت ده یقین عمل نمود. به دیگر سخن بر حسب اطالق مسبوقیت شک 

 نباشد، قطعاا مجرای قاعده یقین خواهد بود.
هایی که در روایات ماننـد اذکریـت حـین عمـل، اطـالق گونه که مشاهده شد با توجه به ویژگیهمان 

ت شک  و اطالق مالک  ا قد مضی»مسبوقی  ی دقیقاا با مفاد روایـات مـذکور وجود د« مم  ارد، برداشت حداقل 
خوانی دارد؛ بدین معنا که مشکوک را رها کرده و آثار آن نسبت به آینده اعمال نگردد؛ زیرا ـ مثالا ـ مالک هم

ادامه دادن تا کشف یقین جدید نیست، بلکه معنایش این است کـه بـه مـورد شـک  اعتنـا « فامضه کما هو»
                                                 

 . یعنی اگر مالک دخول در غیر را در جزء دیگر همان عمل بیابیم، مستند برای قاعده تجاوز و اگر مستقلّ از آن عمل بگیریم، مستند قاعدده 1
 فراغ خواهد بود.
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نیز وجود دارد، از این لحظه به بعد قابلیت بار شدن نـدارد. ایـن برداشـت و مـوارد مشـابه  نشود و اگر اثری
ی به قاعده یقین است؛ هر چند کـه در برداشـت  حـد  »مستفاد از دیگر روایات، بیانگر همان رویکرد حداقل 

رویکـرد حـد  توان به آثار گذشته که برای آینده هست، جامه عمل پوشـاند و اگـر کسـی بـانیز می« متوسط
متوسط نیز قاعده یقین را اجرا نمود، فعل او قابل انتقاد نیست؛ اما چون در مقام اثبات و احیای قاعـدیت آن 

ت معتبر است، تنها می ی هستیم و این امر مستلزم وجود دلیل و حج  توان مفاد روایات را در برداشت حداقل 
 جاری دانست.

گانه، برداشت سـوم را مبتنـی بـر های سهصاری از میان برداشتای شایان یادآوری این که شیخ اننکته 
 (.312/ 3پذیرد )انصاری، تمامیت قاعده فراغ و تجاوز و نه قاعده یقین می

شود این است که هر چند برآیند قاعده فراغ و تجاوز و قاعده یقین ای که بر این سخن وارد میمالحظه 
ی از آن با هم یکسان اس ت؛ ولی قاعده مورد نظر ایشان فقط در برخـی ابـواب فقهـی ماننـد با تفسیر حداقل 

طهارت و صالت و نیز بنابر برخی نظرات در باب ح  کاربرد دارد و در ابواب دیگر ماننـد طـالق، نکـاح، 
خمس، زکات، اجتهاد و تقلید، قضاء و شهادت و ... کاربردی ندارد؛ این در حالی اسـت کـه قاعـده یقـین 

تواند در بسیاری ها مشاهده شد، در صورت اثبات آن میگونه که در برخی مثالرد و همانای وسیع داگستره
 (.28دوست، جلسه الله علیرسانی آیتها راهگشا باشد )پایگاه اطالداز عرصه

ه ه به ادل  ی « قاعده یقین»ای به نام توان به وجود قاعدهای که بیان شد میبنابراین با توج  با تفسـیر حـداقل 
ت و تأیید زد.  آن مهر صح 

 
 هایی از کارکرد قاعده یقین با رویکرد حداقلّینمونه

 . شهادت در طالق1
اگر به عدالت فردی یقین حاصل شد و از او ـ مثالا ـ در مراسم طالق جهت شاهد بودن اسـتفاده شـود، 

ح بـوده و اگـر ها که با حضور وی انجام پذیرفتـه، صـحیپس از عارض شدن شک  در عدالت، همـه طالق
باشد و قابل گسست نیست؛ ولی اگر طالق مزبور دارای اثری است اثری نیز مترت ب شده است، صحیح می

د  ت ترت ب نخواهد داشت؛ برای نمونه اگـر زن هنـوز ازدواج مجـد  ، قابلی  که هنوز مترت ب نشده، پس از شک 
ی و برداشت سوم نمی تواند این طالق را مترت ب نمود و او نمی شود آثارننموده است، بر حسب تفسیر حداقل 

 کار را انجام دهد.
 . نقض حکم قاضی2

نمونه دیگر شک  قاضی در قضاوت خودش است با این توضیح که قاضـی بـر اسـاس شـهادت شـهود 
کنـد. در ایـن ای حکمی صادر نموده است و پس از آن در شرایط معتبر در شـهود شـک  مینسبت به مسأله
همسأله میان فقه ای معتقد به نقض حکم و رأی قاضی و برخـی نیـز بـه عـدم ا اختالف نظر وجود دارد؛ عد 
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 نقض آن نظر دارند.
در بیان مبانی نظرات اختالفی در مسأله ذکر این مطلب ضروری است که دلیل معتقدان به نقض حکم  

مسألــه جـایز نــیست،  گونه که صدور حکم از ابتدای امر بدون علم و یقیــن بـهو رأی این است که همان
طور هم نفس علم و یقین در مسأله باید استمرار داشته باشد. بدین معنا که عمل به حکم صادر شده و همین

اجرای آن جز در صورت بقا و استمرار علم و یقین نسبت به آن جایز نیست. عالوه بر این دلیل، بایـد افـزود 
شـود کـه در ایـن باشـد، قاعـده درأ شـامل آن می که اگر حکم مشکوک در بحث حاضر از مصادیق حدود

توان بدون تفصیل میان احکام، قاعده مزبور را در غیر مصادیق احکام حدود نیز جاری ساخت. صورت می
توصیه امام علی )علیه السالم( به مالک اشتر در بیان صفات قاضی نیز مؤید این دو دلیـل اسـت )موسـوی 

شود... و از تحقیـق بسـیار بـرای فهـم ل حق  پس از دانستن آن ناراحت نمیو از قبو(: »... 316/ 1اردبیلی، 
ف کند و بیشـتر در پـی بدسـت آوردن برهـان و موضود خودداری نمی ورزد. کسی که در شبهات بیشتر توق 

ت باشد... )شریف رضی،   («.434حج 
ت است؛ یعنـی اگـر قاضـی پـس  از انشـای  مستند گروه مقابل بر عدم نقض حکم، اجرای اصل صح 

ت به همان رأی پیشین عمل می کند؛ البته تا وقتـی حکم خود، در درستی آن شک  کند، با اجرای اصل صح 
(، فاضل لنکرانی )فاضـل لنکرانـی، 408/ 2که به نادرستی آن یقین پیدا نکرده باشد. امام خمینی )خمینی، 

ی، 63 ت،84( و مؤمن )مؤمن قم  حین شک  در حکم قاضی دیگـر جـز  ( معتقدند با استناد به اصالت صح 
 توان رأی او را نقض کرد.بعد از علم و یقین به اشتباه او، نمی

ت در اینجـا مشـکل اسـت؛ زیـرا در   در مقام نقد این دیدگاه باید اذعان داشت که استناد به اصل صـح 
ردی مجرای اصل صورتی که فرد بخواهد در باره فعل خود، این اصل را جاری سازد، باید گفت که چنین مو

ت در مـورد فعـل دیگـران جریـان دارد )آشـتیانی،  ت نیست؛ چرا که اصل صح  / 2؛ جـواهری، 78/ 4صح 
ت 653/ 4؛ کاظمی خراسانی، 730 ت نیست؛ زیرا اصل صـح  (. افزون بر آن، این مورد از موارد اصل صح 

یژگی نیست. به دیگـر در موردی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد و مورد بحث ما دارای چنین و
ت هم مثل قاعده فراغ اصلی عقالیی است. بنابراین وقتی انسان در عملی که پیشتر انجـام  سخن اصل صح 

ها الزم اسـت را انجـام داده یـا نـه، صـورت داده است شک  کند که آیا همه جهات و شرایطی که رعایت آن
ه شرایط انجام داده اسـت؛ ولـی بـه مـرور عمل هم در خاطر او نیست، این احتمال هست که عمل را با هم
ت نمـود؛ ولـی زمان برخی جهات را فراموش کرده است، در مثل این حالت می توان عمل را حمل بر صـح 

داند که حین عمل نسبت به حـین شـک  هوشـیارتر نبـوده و وقتی که همه جهات نزد او محفوظ است و می
ت  کند، فارق از اینکه شبهه حکمی یا موضـوعی شک  میچیزی را فراموش نکرده است ولی باز هم در صح 

ت مجال جریان پیدا نمی  (.317/ 1کند )موسوی اردبیلی، باشد، دیگر اصل صح 
د کردن مسأله به صورت اجرای حکم صادره و عدم چنان  که مشهود است هر دو گروه از فقها بدون مقی 
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انـد و ایـن اولـیه قاضـی در هنگام شـک داده اجرای آن و به صورت مطلق فتوا به نقض یا عدم نقض حـکم
 آید.ای است که با جستجو در متون فقهی در مسأله فوق به دست میانگاری همسان با نتیجهمطلق
ت قاعده یقین در توان گفت که ظاهراا این مطلقبا توجه به آن ه بیان شد می  انگاری به علت عدم حجی 

ت آن د ـت قاعـده نزد آنان یا عدم توجه به حجی  ر هر دو گروه به منصه ظهور رسیده است؛ اما بر مبنای حجی 
ی آن، می ـب یقین در تفسیر حداقل  توان به این صورت نظر داد که اگر حکم صادر شده، اجرا و اثـر نیـز مترت 

شده، دیگر نیاز به تجدید نظر یا نقض حکم صادر شده نخواهد بود؛ اما اگر حکم صـادر شـده اسـت ولـی 
توان اثر را مترت ب نمود و نسبت به پس از آن بایستی از مستندات دیگری استفاده ا قرار نگرفته، نمیمورد اجر

وقتی که حاکم بدون گذشت زمان؛ بلکه پیش از اجرای حکم یا در »نویسد: کند. یکی از فقهای معاصر می
ه و واجب است حکم خود اثنای آن دچار شک  و تردید گشت، در مانند این وضع اعمال آن حکم مجاز نبود

در عبـارت پـیش « قبل االجراء او اثنـاء االجـراء»رسد عبارت (. به نظر می316/ 1، و)هم« را بازبینی نماید
مطالب عیناا در بـاب فتـوا و گفته ظهور در مطلبی دارد که در این تحقیق مورد کنکاش قرار گرفته است. این 

این تفاوت که در مسأله قبلی شک  در انشائیات بوده و این مسأله شک  مفتی در مستند فتوا نیز جریان دارد با 
 (.و)همباشد از باب شک  در اخباریات می

 . شّک نمازگزار3
توان از تحقیق حاضر در آن بهره برد، مربوط به مسأله شـک  نمـازگزار در انجـام از دیگر مواردی که می

اگر بعد از فراغت »نویسد: یزدی در این مسأله میفریضه نماز در داخل وقت یا بیرون از وقت است. محقق 
از نماز شک  کند که آیا نماز در وقت واقع شده است یا نه؛ چنان ه یقین داشته باشـد کـه در هنگـام شـرود 
توجهی به وقت نماز نداشته است، اعاده نماز واجب خواهد بود؛ امـا در صـورتی کـه یقـین دارد متوجـه و 

با این وجود شک کند در اینکه نماز، داخل وقت انجام شده یا خارج از آن، بنا را مراعات کننده وقت بوده و 
ت بگذارد ق یـزدی 532/ 1)طباطبایی یزدی، « بر صح  (. تردیدی نیست که صورت دوم که مورد تصور محق 

اسـت  باشد؛ چنانکه مورد تصریح برخی از فقها قرار گرفتـهقرار گرفته از باب شـک  ساری و قاعده یقین می
ق داماد،   اند.(؛ اما باز هم محقق یزدی حکم به صحت صالت داده221/ 1)محق 

باشد. گروهی از فقهـا )حکـیم، نکته قابل توجه در این فرد فقهی، جریان یا عدم جریان قاعده فراغ می 
( که شرط جریان فراغ را منحصر بـه وجـود شـک  ناشـی از 164/ 5؛ سبزواری، 393/ 11؛ خویی، 161/ 5
بع در این فرد جریان قاعده را بدون مانع میفلت نکردهغ ت نماز میاند، بالط  کنند؛ اما دانند و حکم به صح 

ی که از احتمال غفلـت ناشـی شـده  ن از جریان قاعده فراغ را منحصر به شک  آن دسته از فقهایی که قدر متیق 
ت نمـاز  (، جریـان قاعـده فـراغ را مشـکل423/ 1دانند )ر.ک: منتظری، است می و حکـم بـه عـدم صـح 

 .1اندکرده
                                                 

 (.281/ 2، محسنی سبزواری. گلپایگانی نیز همین نظر را دارد )1
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با توجه به مطالب گذشته حتی اگر قائل به عدم جریان قاعـده فـراغ در فـرد مـذکور شـویم حکـم بـه  
 صحت نماز در صورت یاد شده خالی از وجه نخواهد بود.

 
 گیرینتیجه

 آید:از آن ه بیان شد، نتای  زیر به دست می
یقین یکی نیست و امکان یکی بودن آنها نیـز وجـود نـدارد و بـه نظـر  ـ قاعده فراغ و تجاوز با قاعده 1 

که شیخ اعظم بیان فرموده است، درباره دیدگاهی اسـت کـه قائـل بـه اتحـاد « توهم فاسد»رسد عبارت می
باشد؛ زیرا در قاعده فراغ به یقین نیازی نیست و حتی در صورت غفلت نیز ممکـن اسـت مالک این دو می

 ی در قاعده یقین سبق یقین شرط است.جریان یابد، ول
ت شـک  و اطـالق ـ با توجه به ویژگی 2  هایی که در روایات مانند اذکریت حین عمل، اطالق مسـبوقی 

ا قد مضی»مالک  ی از قاعده یقین دقیقـاا بـا « فامضه کما هو»، اطالق «مم  و ... وجود دارد، برداشت حداقل 
ن معنا که مشکوک را رها کـرده و آثـار آن نسـبت بـه آینـده اعمـال خوانی دارد؛ بدیمفاد روایات مذکور هم

ادامه دادن تا کشف یقین جدید نیست، بلکه معنایش این است « فامضه کما هو»نگردد؛ زیرا ـ مثالا ـ مالک 
که به مورد شک  اعتنا نشود و اگر اثری نیز وجود دارد، از این لحظه به بعـد قابلیـت بـار شـدن نـدارد. ایـن 

ی به قاعده یقین است؛ هر چند برداش ت و موارد مشابه مستفاد از دیگر روایات، بیانگر همان رویکرد حداقل 
توان به آثار گذشته که برای آینده هست، جامه عمل پوشاند و اگر کسی نیز می« حد  متوسط»که در برداشت 

یسـت؛ امـا چـون در مقـام اثبـات و با رویکرد حد متوسط نیز قاعده یقین را اجرا نمود، فعل او قابل انتقاد ن
ت معتبر بوده و از سوی « قاعده یقین»احیای قاعدیت  هستیم و این امر از یک سو مستلزم وجود دلیل و حج 

ت یقین ـ که رکن قاعده یقین است ـ در هیچ یک از روایات قاعده فراغ و تجـاوز  دیگر هر چند فرض مسبوقی 
ح نیست؛ تنها می ز اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز ـ اما نه به مالک آن ـ قاعده یقین توان با استفاده امصر 

ت دانست.  را در تفسیر حداقلی آن حج 
 

 منابع
، چاپ اول، أصول الفقهاراکی، محمدعلی،   .1375، قم: مؤسسه در راه حق 

د علی، اسماعیل شم آملی، قم: المطبعـه الله میرزا ها، تقریرات درس آیتمجمع األفکار و مطرح األنظارپور، محم 
 ق. 1395العلمیه، چاپ اول، 

د حسین،  ، قـم: دار احیـاء الکتـب االسـالمیه، چـاپ اول، فی االصوول الفقهیوه ةالفصول الغرویاصفهانی، محم 
 ق.1404

د حسن حائری،  د حسین و محم  پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب بـا رویکـرد احیـاء »انصاری حقیقی، محم 
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 .27ـ  9، صص 1392، زمستان 45، سال 95، شماره پیاپی مطالعات اسالمیجله م، «قاعده یقین
 ق. 1428، قم: مجمع الفکر االسالمی، چاپ نهم، فرائد االصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

 م. 2007، تهران: قلم، چاپ اول، الثالثه فی اسلوبها الثانی ةالحلقایروانی، باقر، 
د حسن،   ق. 1429، بیروت: مؤسسه التاریخ العربی، چاپ اول، فوائد فی شرح الفرائدبحر الآشتیانی، محم 

د تقی،  ، تقریرات درس آقا ضیاء عراقی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ سوم، االفکار ةنهایبروجردی نجفی، محم 
 ق. 1417

د،   ق. 1385، تهران: مطبعه االسالمیه، چاپ اول، ایضاح الفرائدتنکابنی، محم 
الله ابوالقاسم خویی، قم: مجمع الفکر االسـالمی، چـاپ ، تقریرات درس آیتالمأمول ةغایی، محمد تقی، جواهر

 ق. 1428اول، 
 ق. 1418، قم: مؤسسه النشر االسالمی، چاپ ششم، درر الفوائدحائری یزدی، عبد الکریم، 

 ق. 1427، قم: دار االنصار، چاپ دوم، بیان األصولحسینی شیرازی، صادق، 
 ق. 1416، قم: مؤسسه دار التفسیر، چاپ اول، مستمسک العروه الوثقیم، محسن، حکی

ه، خمینی، روح یر الوسیلهالل   تا.، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتحر
 ق. 1418، قم: مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی، چاپ اول، اإلمام الخوئی ةموسوعخویی، ابو القاسم، 

ب األحکام فی بیان الحالل و الحرامألعلی، سبزواری، عبد ا  ق. 1413، قم: مؤسسه المنار، چاپ چهارم، مهذّ
د بن حسن،   ق. 1414، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت، چاپ اول، نهج البالغهشریف رضی، محم 

ی،  د بن مک  د عبد الهادی حکیم، قم: کتابالقواعد و الفوائدشهید اول، محـم  ، چاپ اول، فروشی مفید، تحقیق سی 
 تا.بی

یرات الحجه ةالمحجصافی گلپایگانی، علی،  ت کـوهفی تقر د حج  د محم  کمری تبریـزی، قـم: ، تقریرات درس سی 
 ق. 1421موسسه السیده المعصومه علیها السالم، چاپ اول، 

د بن حسن،  ، تحقیق: حسن موسـوی خرسـان، تهـران: دارالکتـب االسـالمیه، چـاپ تهذیب االحکامطوسی، محم 
 ق. 1407چهارم، 

یعفاضل لنکرانی، محمد،  یر الوسیله: القضاء و الشهادات ةتفصیل الشر ، تحقیق: حسـین واثقـی و فی شرح تحر
 ق. 1420محمد مهدی مقدادی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )د(، چاپ اول، 

 ق. 1430، قم: احیاء الکتب االسالمیه، چاپ اول، فی االصول ةالقوانین المحکمقمی، ابو القاسم، 
د علی،  ق نائینی، قم: فوائد االصولکاظمی خراسانی، محم  سـینانتشارات ، تقریرات درس محق  چـاپ ، جامعه مدر 

 .1376اول، 
، قم: دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ اول، (الوثقی فیما تعم به البلوی )المحّشی ةالعرو محسنی سبزواری، احمد، 

 ق. 1419
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ق داماد، محمد،   ق. 1416قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم،  ،ةکتاب الصالمحق 
 ق. 1413، قم: لقمان، چاپ اول، االصول ةکفای ةحاشیمشکینی اردبیلی، ابو الحسن، 

 .1374، قم: الهادی، چاپ ششم، اصطالحات االصول و معظم ابحاثهامشکینی، علی، 
د کاظم،   ق. 1426سالمیه، چاپ اول، ، قم: مرکز العالمی للدراسات االالقواعد الفقهیهمصطفوی، محم 

 تا. نا، بیبی :جا، بیالعروه الوثقی مع تعلیقات المنتظریعلی، منتظری، حسین
 ق. 1423نا، چاپ دوم، ، قم: بیفقه القضاءموسوی اردبیلی، عبد الکریم، 

د،  ی، محم  یر الوسیلهمؤمن قم   ق. 1422، ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اولمبانی تحر
الله ابوالقاسم خویی، قم: موسسه احیاء ، تقریرات درس آیتمصباح األصولواعظ حسینی بهسودی، محمد سرور، 

 ق. 1422آثار االمام الخوئی، چاپ اول، 
یحی اصطالحات اصولوالیی، عیسی،   .1387، تهران: نی، چاپ ششم، فرهنگ تشر

 ق. 1408الله شاهرودی، چاپ اول، قم: دفتر آیت ،قاعده الفراغ و التجاوزهاشمی شاهرودی، محمود، 
د انصاری قمی، قم: چاپ اول، حاشیه فرائد االصولهمدانی، رضا،   ق. 1421، محم 

، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات، چاپ به البلوی العروه الوثقی فیما تعّم یزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
 ق. 1409دوم، 

 های اینترنتیپایگاه
 دوست:الله علیرسانی آیته اطالدپایگا

http://salsabeal.ir/index.php/fa/lessons/teaches-phd/teaches-94-95/teaches-94-95-osoul-
1.html. 

 رسانی مدرسه فقهی امام باقر )د(:پایگاه اطالد
http://mfeb.ir/taghrirat/156-qau9596/5987-osulqai 
 

 


