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 چکیده
افته ی. قرار می گیردبررسی در فقه و تفاوت آن با اصل عدم مورد  اصل برائتمقاله این در 

ري بودن از تمامی تکالیفی است بَ ،موضوع اصل برائت در فقه اسالمیها نشان می دهد که 

ا ی از آنکه این تکالیف اخالقی باشد و که مکلف در انجام آن دچار تردید شده است؛ اعم

در خصوص  یعنی اگردر قبال دیون خویش دارد؛ شخص مانند تردیدي که  حقوقی.

 خود تردید کند، اصل بر این است که ذمه اش مبرا اســت. ياشــتغال و یا برائت ذمه

سیدن ر ه، به طوریکناپذیر بودهامري اجتناب ، در اکثر نظامات حقوقی اصل برائتپذیرش 

هدف  زیرابه تعالی و کرامت روحی و معنوي انسان در گرو به کارگیري این اصل است، 

 ،آنبراي تحقق  کهتحقق بخشیدن به عدالت در معناي واقعی آن است  ،اساسی هر جامعه

 در آن این است کهاصل عدم نیست.  هاي انسانیاي جز پذیرش اصول کلی ارزشچاره

راي ب»گوید: زیرا عقل می ؛عقل استآن، دلیل حجیّت  وشود حکم به عدم شیء معینی می

عقل حکم به عدم آن  ،اثبات وجود هر امري باید دلیل اقامه کرد و اگر دلیلی اقامه نشود

اصل برائت در خصوص تکلیف است، ولی اصل عدم اعم است از تکلیف یا «. کندامر می

 .موضوعات بدون تکلیف

 حجیت ،شرع ،عدم ،اصل برائت :کلمات کلیدی
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  1 فاطمه کوه میشی

 حیدریه تربت اسالمی آزاد دانشگاه 1
 

 نویسنده مسئول:نام 

 فاطمه کوه میشی

 
 

 بررسی اصل برائت و اصل عدم در فقه امامیه
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 مقدمه
و باید رفتار خود را در  انسان به حکم عبودیت و بندگی و مسئولیتی که درقبال وظایف خود دارد، در برابر خدا مسئول است،     

لذا شناخت چگونگی برخورد با هر مسئله اي الزم است. و با  ،تمامی مراحل زندگی با قوانین شرع و قوانین حاکم بر جامعه هماهنگ سازد

ساس می شود که راههایی وجود داشته باشد که در صورت لزوم کیفیت رفتار ما را احتوجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف این ضرورت 

تفکر  ،ر خداوند است و تفکري که حاکم استي قواعد و اصول حول محودر تفکر فقه اسالمی، همه در هر رویدادي معین و مشخص نماید.

 قرن پیش مورد توجهچهارده است، به عنوان یکی از محورهاي اصلی در فقه اسالم ، همین تفکرگرفته از  خدا محورانه است، اصل برائت که بر

چون شارع اجازه ترك احتیاط » :گوییم می، در حکم حرمت یا جواز موضوعی شك کردیم بدین معنی است که هرگاه در فقه برائت. بوده است

، مثالً هرگاه شك در حکم مصرف دخانیات داشتیم که آیا از نظر شرعی حالل است «داده است؛ بنابراین مشکوك به براي ما مباح خواهد بود

و  (58: 1131مطهري، )  اصل این است که، ذمۀ ما بَري است و تکلیفی نداریم ؛یعنی «اصل برائت» .«برائت است ،اصل» :یا حرام، می گوئیم

 گاه مکلف در حرمت یا وجوببه عبارت دیگر هر نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلف در صورت شك در حکم واقعی است؛ 

 نت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شك کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول به مقتضاى ایجهشىء یا فعلى، به 

 . (14: 1131اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وى حکم مى کنند )مشکینی، 

براي اثبات عدم نیازي به دلیل و برهان  و اصل عدم این است که همه چیز از عدم به وجود و از نیستی به هستی آمده است      

  (.133، 1131)محمدي،  ن چیز ثابت شوداصل بر عدم و نبودن هر چیزي است؛ مگر اینکه وجود آ «اصل عدم»بر اساس  ،نیست

 ، تاریخچه برائت، اقسام و ادله حجیت آن می پردازیم و سپس مفهوماصل برائت ابتدا به توضیح فوقمطالب براي روشن شدن      

  .خواهد بودتحلیلی   -روش پژوهش در این مقاله توصیفی . قرار می دهیم بررسیدو اصل را مورد و وجه اشتراك و تمایز انواع آن  ،اصل عدم

 مفهوم شناسی اصل برائت  

حکم مجهول براي فردي که دچار شك است و جهت کشف براي »در اصطالح اصولین، عبارتست از: « اصل: »اصل برائت در لغت     

بالذّات داشته باشد اماره و دلیل است و اگر چنین نباشد، یعنی شود اگر کاشفیت  آنچه که براي جاهل به واقع وضع می .«او وجود ندارد

د اماره اصل نیز مانن این، شود. بنابر و بر موضوع مشکوك نیز حکمی از احکام مترتب باشد، اصل نامیده می کاشفیت بالذّات نداشته باشد

در لغت به معناى پاکى، پاك شدن از عیب، « تبرائ. »(84: 1131)مشکینی،  حکمی ظاهري است که مربوط به حالت جهل به واقع است

)سیاح  به معناي بیخ و بن و ریشه و منشاء هر چیز است «اصل برائت. »(11: 1ق، ج1138)ابن منظور،  خالص شدن آمده است هاییدورى، ر

،1131 :15)                                                             . 

به دلیل فقاهتی  هاگانه است که از مجموع آنچهارو از اصول عملیه  از اصطالحات علم اصول،« اصل برائت»: ل برائت در اصطالحاص   

اصل برائت از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردي که بعد از جستجو . (4: 1، ج1133یا اصل عملی یاد میشود )مظفر، 

ان دیگر، مراد کند؛ به بی نماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوك حکم می واقعی شك میو عدم دستیابی به دلیل، در تکلیف 

عدم دسترسی وي به حجت شرعی، اجرا میشود و در مقام عمل،  شك مکلف در تکلیف و هنگاماز اصل برائت، اصلی از اصول عملی است که 

جستجو و عدم دستیابی به دلیل، در حرمت یا حلیت  که مکلف بعد از هنگامیي مثال، داند؛ برا مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی

عقوبت مخالفت احتمالی با حکم واقعی،  استعمال دخانیات شك می کند، اصل برائت جاري نموده و به حلیت استعمال آن حکم می کند و از

 (.211: 2ج ،1133 )مظفر، ایمن میشود

ود؛ مکلف ثابت نمیشعهده جستجوي از دلیل و عدم دسترسی به آن، در تکلیف شك شود، آن تکلیف بر  گاه بعد از، هربنابراین     

تحریمی، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقی نمی کند که منشا شك، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض  بههوجوبی ترك آن، و در ش بههیعنی در ش

 .(128 :1ج ق،1114؛ نائینی،181ق:1131نی، فهادو نص باشد )اص
 

  تاریخچه برائت در اصول امامیه 
 ب، سنتکتا»، اصول احکام شرعی «کتاب التذکره»در  سابقه تاریخی بحث برائت در اصول امامیه، به پیدایش دلیل عقل باز میگردد.

ابن »پس از او، . (25ق: 1111مفید،)شیخ  رسیدن به این اصول را عقل، لسان و اخبار دانسته است اهشده، و ر ذکر «و اقوال ائمه علیهم السالم

ی نام می برد. توضیح اجمالی وي از دلیل عقل بدین صورت هنخستین فقیه امامی است که از دلیل عقل به عنوان یکی از ادله فق «ادریس

پس از و  (1: 1ق، ج1113ادریس،  )ابن« گاه در مسأله اي دلیلی از کتاب، سنت و اجماع نیافتیم، به دلیل عقلی تمسك میکنیمهر»است که 

 از برائت به عنوان یکی از اقسام استصحاب یاد می« کتاب، سنت، اجماع، عقل و استصحاب»دلیل  8با ذکر  «المعتبر»ابن ادریس، در مقدمه 

 دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل، در توضیح 1ی در هضمن منحصر دانستن ادله فق «الذکريکتاب . »(11: 1ق، ج1115)محقق حلی، شود 
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خطاب شرعی و احکام مبتنی بر خطاب شرعی تقسیم نموده است؛ آنگاه برائت و  مبتنی بر دلیل عقل را به دو قسم احکام غیر ،ارمچهدلیل 

 .  (8: 1ق، ج1232ید اول، هدر کنار آن استصحاب را به عنوان مصادیق دلیلی که مبتنی بر خطاب شرعی نیست، ذکر می نماید )ش

جا از برائت و استصحاب به عنوان دلیل عقل یاد کرده، و در جایی دیگر برائت را یکی از اقسام استصحاب در یک «شرح لمعه»     

اي اخباري ھبا حاکمیت گرایش مريق 13-11اي ھیدین در فاصله زمانی سده هپس از ش. (48: 1ق، ج1112ید ثانی، شه) بالحال شمرده است

 .                                                                              (134: 1ق، ج1121)استرابادي، د وضع ضعف قرار میگیردر محافل امامیه، دلیل عقل و اصول عملیه در م

سرآغاز تحولی شد که اوج  «انیهبهوحید ب»ور هپس از یك دوره چیرگی اخباریان بر محافل امامیه، ظ مريق 12 در میانه سده     

م جدا کرد و از ھانی با پرداختی جدید به اصول عملیه، امارات و اصول را از هبهمی کنیم. وحید ب هدهتکامل آن را در آثار شیخ انصاري مشا

قدم ، تبهبهانی شه وحیددر تکمیل اندی «شیخ انصاري»یاد کرد.  «هتیادله فقا»و از اصول عملیه به عنوان  «اديهادله اجت»امارات به عنوان 

 . (113: 2ق، ج1111)انصاري،  ادیه بر اصول عملیه را مطرح نمودهادله اجت

 

 اصل برائت در فقه

موضوع اصل برائت در فقه اسالمی شك در تکلیف می باشد بدون اینکه حالت سابقه اي براي آن تکلیف وجود داشته باشد و حکمی 

 نام دارد. حال چنانچه این اصل با شرایط خود اعمال گردد. هیچگونه عقابی براي مکلف نخواهد بود وبرائت  ،که در این زمینه جاري می گردد

این اثر مترتب بر این اصل نفی عقاب و نفی تکلیف است و مکلف  بنابر ؛خالف وجود دارد لو اینکه بعداً ثابت شود که در این زمینه حکمی بر

 .(133ق: 1134کینی اردبیلی، )مش نسبت به انجام مشکوك مجاز خواهد بود

عبادات. معامله عملی است که انجام آن محتاج به قصد قربت نباشد  -2معامالت  -1مباحث فقهی به دو دسته تقسیم می شوند:      

اصل برائت فقهی هم در عبادات و هم در معامالت  و (82: 1131) محمدي،  عبادت عملی است که انجام دادن آن محتاج به قصد قربت باشدو 

وجود دارد. در عبادات تحت عنوان برائت از تکلیف است، یعنی اگر مکلّف شك کند که تکلیفی دارد یا ندارد، اصل بر این است که مبرا از 

یا نه، اصل بر این است که مبرا از  تکلیف است و در معامالت تحت عنوان برائت از ذمه است، یعنی اگر کسی شك کند ذمه اش مشغول است

چه اصل برائت فقهی همانطور که ذکر شد در معامالت وجود دارد. اما اصل  باشند، اگر ذمه است. مجازاتها یکی دیگر از بخشهاي معامالت می

شك و شبهه در ایجاد مجازات مجازاتهاي فقهی وجود دارد که اگر  در ياي دیگره بلکه قاعده ؛برائت فقهی در مجازاتهاي فقهی وجود ندارد

بنابراین اگر شك و شبهه ایجاد گردد که مجازات به فرد تعلّق  .)الحدود تدراء بالشبهات( و آن قاعده دراء است باید به آن قاعده رجوع کرد ،شد

 .(55و 11: 1153)محقّق داماد، گرفته است یا خیر، این شك و شبهه باعث دفع مجازات میگردد

رسد، در حوزه ي کیفري در فقه باید از قاعده دراء بحث نمود و فقها به جاي اصل برائت در بخش جزایی این قاعده را به نظر می      

بحث معامالت، اصل برائت از ذمه و در بخش جزائی که قسمتی از باب  اند. فقه اسالمی در بحث عبادات، اصل برائت از تکلیف و در به کار برده

زیرا هم شامل امور مربوط به معامالت  ؛استتر راء را لحاظ کرده است. بنابراین، قلمرو اصل برائت در فقه بسیار وسیعي دقاعده معامالت است،

               و هم شامل امور مربوط به عبادات می شود.

                        

  اقسام برائت  

 را به برائت ، مباحثاعتبار ادله استنادي اند و بهاستناد کرده و نقلی ادله عقلی به در تکلیف در موارد شك برائت اثبات براي صولیانا

 . (152: 1م، ج1333؛ )حکیم نمایندمی تقسیم «و شرعی عقلی» دو قسم

ه یك ک« قبح عقاب بال بیان»حکم، عقل بر پایه قاعده قطع نظر از حکم شارع در مورد واقعه مشکوك ال یعنی: الف( برائت عقلی     

است، حکم می کند به اینکه هر قانونی هر گاه از طرف قانونگذار بیان نشده باشد، یا به ما نرسیده باشد، مخالفت کردن با آن  «قاعده عقلی»

آب  هر گاه در حرمت مثالً ر زشت و ناپسندي است.چنین مخالفتی کیفر دهد، کا اگر قانونگذار بخواهد بر نمی تواند کیفري داشته باشد، و

 ،شارب آن شك کند، و در میان مآخذ فقه، دلیلی بر حرمت آن نیابد، عقل حکم می کند که نوشیدن آن حرمت ندارد، و ،خرما که جوش آمده

 . (141: 1135)فیض،  در خور کیفر نیست

 آمده است:  «دروس فی علم االصول»در کتاب      

بال اي در قهیچ وظیفه ،بعد از تحقیق و دست نیافتن به دلیل ،که به حکم عقل؛ مکلّف در مقام عمل این یعنیئت عقلى، برا»     

به حکم عقل کیفر کردن کسى که بیان و دلیلی به وى در مورد تکلیفی نرسیده باشد، زشت و ناپسند است، و انجام تکلیف مشکوك، ندارد 

 .                                (23: 1ق، ج1124 )صدر، «شودنمیپس مکلف مؤاخذه و عقاب 
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: بدین معنی است که قانونگذار اسالم در برابر تکلیف مشکوك و واقعه مشکوك الحکم احتیاط را الزم ندانسته، ب( برائت شرعی     

واقعه مشکوك الحکم که حکم واقعی آن به ما نرسیده و  این در هر و انسان را نسبت به فعل ، یا ترك آن مشکوك، مختار گذاشته است، بنابر

هرگاه حکم تدخین، یا دعا کردن هنگام  در آن شاك هستیم، قانونگذار یك حکم ظاهري، وضع کرده است که رخصت و عدم تکلیف است. مثالً

د شارع در هر دو به برائت و عدم اشتغال رؤیت هالل براي ما مشکوك باشد، و دلیلی بر حرمت در مثال اول و وجوب در مثال دوم، یافت نشو

                                                         (148: 1135ذمه حکم کرده است. )فیض، 

عقاب بال »است، لذا عقل در اینجا می گوید:  «عدم البیان»هم عقل برآن حاکم است و هم شرع. موضوع در برائت عقلی  «برائت»     

 الناس فی سعۀ»و یا « رفع ما الیعلمون»است، چرا که شرع در اینجا فرموده است:  «عدم العلم»و موضوع در برائت شرعی  «است بیان قبیح

                                       .                                                                 (5: 4، ج1132)سمیعی، « کلّ شیٍ حاللٌ حتی تعرف انّه حرام»و یا « یعلموا  ما لم 

 در کتاب شرح رسائل آمده است:     

مادامی که در فالن واقعه بیانی از شارع مقدس به تو نرسیده »یعنی عقل می گوید:  «موضوع اصل برائت عقلی عدم البیان است»     

، 1133)محمدي،  «ًو اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان وجدانا ؛ددر اینکه با آمدن دلیل اجتهادي بیان محقق می شو هیچ شکی نیستآزادي و 

 (.213: 2ج

قل و ع ،بنظر می رسد با توجه به برائت عقلی چنانچه شخصی به جرمی متهم باشد و دالیل اثباتی علیه او وجود نداشته باشد     

به برائت شرعی در هر مورد مشکوکى که مکلف اصل حکم  وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتی، حکم می کند. و با توجه

  دارد.واقعی را نداند، شارع مقدّس با قرار دادن حکم ظاهري، تکلیف را از دوش مکلف بر می

 

 فقه و اصولاستعمال برائت در 

     اصل برائت در موارد زیادي استعمال شده است؛ که به برخی اشاره می شود: فقه و اصول،درعلم 

 .برائت ذمه از تکلیف؛ به معناى مشغول نبودن ذمه مکلف به تکلیف محتمل )اصل برائت( است -1     

 .است به سبب اداى آن یا سقوط دین از ذمه به ابراء ،پیدا کردن ذمه از دین هاییبرائت ذمه از دین؛ به معناى ر -2     

 .باردار نبودن )برائت رحم( استبرائت رحم؛ به معناى خالى بودن آن از حمل و  -1     

 .د از خود در برابر عیوب کاالى مورد معامله استعهبرائت از عیب؛ به معناى سلب ت -1     

  :آمده است« جواهر الکالم»در کتاب      

تبرى جوید،  ها با ذکر تفصیلى آن (انهاعم از آشکار و پن)اى آن ھفروش کاالى معیوب از عیب هنگاممستحب است فروشنده »     

)به اینکه فروشنده بگوید: از تمامى  ا نیزھنتیجه آن سقوط حق خیار فسخ معامله یا حق گرفتن ارش براى خریدار است. ذکر اجمالى عیب

 (در فرض علم فروشنده به آن)ن، ذکر تفصیلى آن را هاعیوب این کاال تبرى مى جویم( در سقوط حق یاد شده کافى است. برخى، در عیب پن

 . (213و218: 21، ج 1148)نجفی،  «واجب دانسته و ذکر اجمالى را براى حصول برائت و سقوط حق خیارمشتري کافى ندانسته اند

  :بیان شده استنیز در جامع المقاصد      

ترى بیّنه سخن مش در صورت نداشتن معامله از عیوب مبیع برائت جسته است و خریدار انکار نماید هنگام اگر فروشنده ادعا کند»     

 .(181: 1ج ق،1131 )محقق کرکی،« با قسم پذیرفته مى شود

احتمالى است که از ناحیه شخص بر دیگرى وارد مى گردد.  هايسلب ضمان از خود در برابر آسیب برائت از ضمان؛ به معناى -8     

مانند بوکس، موجب سقوط  هاییز برائت از ضمان در ورزش( و نی13: 11،ج1148نگام اقدام به درمان بیمار )نجفی، ھبرائت پزشك از ضمان 

 .(832: 1131ضمان است )اراکی، 

م السالم(؛ به معناى خروج از حول و قوه هسم خوردن به برائت از خداوند یا رسول خدا )صلى اهلل علیه وآله( و یا امامان)علیق -4     

الم( م السھبه برائت از خدا، پیامبر )صلى اهلل علیه وآله( یا یکى از امامان )علی. سوگند یاد کردن ستاى اوھى یا از والیت و اطاعت حجتهال

 .(243: 1ج ق،1125موجب ثبوت کفاره نیست )خوئی،  ورهمش بر قول جایز نیست و قسم منعقد نمى شود و بنا

 مچون دورى گزیدنھآن در رفتار و گفتار،  برائت از دشمنان خدا و اولیاى او؛ به معناى بیزارى قلبى از آنان و عمل به مقتضاى -3     

 .   (181:  13ق، ج 1123از آنان و لعن و نفرین بر ایشان، که در اصطالح از آن به تبري )مقابل تولی( تعبیر مى شود )نراقی، 
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  مجرای اصل برائت

ناشی از شك در موضوع  هی)شبهه حکمی( و گا ناشی از شك در حکمهی برائت، شك در تکلیف است و این شك، گامجراي اصل 

اجمال  هیي فقدان نص، گاھحکمی، گا ههتحریمی است و منشا شك در شبهی وجوبی و گا هیه حکمی، گاه)شبهه موضوعی( است، و شب

 .                                                                                                             (153: 1ق، ج1114تعارض دو نص است )نائینی، هی نص و گا

همیشه یکطرف شبهه احتمال ؟ که یعنی نمی دانم که آیا فالن عمل مثالً استعمال توتون حرام است یا خیر «شبهات تحریمیه»     

یعنی نمی دانم که  «شبهات وجوبیه»یعنی اباحه یا کراهت یا استحباب است. و  ؛وجوب از سایر احکام حرمت است و طرف دیگر احتمال غیر

که همیشه یکطرف شبهه احتمال وجوب است و طرف دیگر احتمال غیرحرمت از سایر  ؟آیا فالن عمل مثل اقامه در نماز واجب است یا خیر

                                                                                          .          (221: 2، ج1133احکام سه گانه )محمدي، 

عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلی معلوم نباشد. مثل اینکه ندانیم عقد بیمه از نظر شرع حالل است یا  «هشبهه حکمی»     

صی ولی موضوع خا ؛عبارت است از اینکه حکم موضوعی کلی معلوم است «هوضوعیشبهه م». و حرام و اینکه سیگار کشیدن حالل است یا حرام

از آن به جهتی مورد تردید قرار گیرد. مثل اینکه می دانیم آشامیدن مشروب الکلی حرام و آشامیدن مشروب غیر الکلی جائز  است، ولی در 

 .                                                               (134: 1131)محمدي،  باره لیوانی تردید داریم که مشروب الکلی است یا غیر الکلی

آنچه مورد برائت قرار می گیرد صرفاً عنوان لزوم فعل یا ترك یعنی وجوب یا حرمت است و با بکار بردن این اصل، هم وجوب و      

از این جهت است که محققان  ز خواهند بود و این معناي تخییر است.بین می رود و در نتیجه انجام و ترك آن عمل، هر دو، مجا هم حرمت از

  :اصول می گویند

 .(231: 2ق، ج1112،)آخوند خراسانی« حکم شرعی اباحه و حکم عقلی تخییر است هو تحریمی هدر شبهۀ وجوبی»     

کلیف و نومید شدن از دسترسی به آن شرط مهم اجراي اصل برائت در هر مورد فحص و جستجو از وجود دلیل براي اثبات ت      

                                        است. تنها در این هنگام است که می توان براي مصونیت از کیفر به اصل برائت استناد کرد.

ال شبهه احتم)یك طرف  در باره اصل برائت هشت مسأله به این نحو بیان کرده است که شبهه یا وجوبیه است «شیخ انصاري»     

)یك طرف احتمال وجوب و طرف دیگر احتمال استحباب  یا تحریمیه است وجوب و طرف دیگر احتمال استحباب یا اباحه یا کراهت است( و

)دلیل داریم، ولی مجمل  در هر یك از دو قسم، منشأ شبهه یا فقدان نص و دلیل معتبر است و یا اجمال نص است یا اباحه یا کراهت است( و

 و امرش دایر است میان احتمال وجوب و استحباب در شبهه وجوبیه یا تحریم و کراهت در شبهه تحریمیه( و یا تعارض نصّین است است

 )دلیل معتبر داریم، داللت هم اجمال ندارد، ولی مبتال به معارض است( و یا امور خارجیه است که ربطی به شارع ندارد. سه قسم قبل، شبهه

ر ه نصاريشبهه موضوعیه است؛ حاصل دو قسم شبهه وجوبیه و تحریمیه در این چهار قسم هشت صورت است که شیخ احکمیه و این قسم 

 .                                                                                                         (3: 1،ج1131)محمدي خراسانی، صورت را جدا بحث کرده است

   این هشت صورت عبارتند از:

    شبهه حکمیه تحریمیه، به علت فقدان نصّ .-1    

 شبهه حکمیه تحریمیه، به علت اجمال نصّ . -2    

 شبهه حکمیه تحریمیه، به علت تعارض دو نصّ . -1    

 شبهه موضوعیه تحریمیه. -1    

 شبهه حکمیه وجوبیه، به علت فقدان نصّ . -8    

 حکمیه وجوبیه ، به علت اجمال نصّ . شبهه  -4    

 شبهه حکمیه وجوبیه ، به علت تعارض دو نصّ . -3    

 (138: 1131شبهه موضوعیه وجوبیه .)محمدي، -5    

ي حکمیه و گاهی از مطالب فوق نتیجه می گیریم که مجراي اصل برائت، شــك در تکلیف است؛ این شــك گاه از جهت شبهه     

است بدون احتمال حرمت، یا شك در حرمت است بدون احتمال وجوب؛  ي موضوعیه است و در هر دو حال یا شك در وجوبشــبههاز جهت 

ي خود قلمرو تکلیف یا عدم تکلیف و اشتغال ذمه یا برائت ذمه اصل برائت در فقه خطاب به تمامی افراد است؛ بدین معنی که هرگاه فرد در

    اري میشــود.تردید کند، اصل برائت ج

 

 دالیل حجیت اصل برائت

 :علماى علم اصول براى اثبات اصل برائت به دالیل زیر استدالل کرده اند

 الف( آیات    
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 به برخی از آیات اشاره می شود:براي اثبات اصل برائت 

مانند:  ؛«داند رسوالن و پس از اتمام حجت مى ی را متفرع بر بعثهکه نزول عذاب ال ؛1نَبعَثَ رَسوال ما کُنّا مُعَذّبینَ حَتّى» -1     

کنایه از آمدن حجت و رسیدن بیان است، بنابر این، تا حجت شرعى و بیانى به مکلف نرسیده ذّمه وى که فرستادن رسول و نبی در این آیه، 

 . (22: 2ق، ج1111 ،انصاري) در موارد شك در حرمت یا وجوب، برى مى باشد

بر اساس این آیه تا وقتى بیان و تکلیف شرعى به انسان  ؛2یُبَیّنَ لَهُم ما یَتَّقون و ما کانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَومًا بَعدَ اذ هَدهُم حَتّى» -2   

     .«و کیفرى نخواهد داشت نرسیده باشد، در ارتکاب مشکوك آزاد بوده

 «ما» وصولبیان استدالل این آیه در زبدة البیان آمده است؛ م ؛ در1ال یُکَلّفُ اللَّهُ نَفسًا الّا ما ءاتها سَیَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ یُسرا» -1     

تفاوت دارد؛ مقصود از  با هم اعطاست و مصادیق اعطا در تکلیف، مال و فعل« ایتاء»شامل تکلیف، مال و فعل مى شود و مقصود از  در این آیه

وى در مورد  ،اشدنرسیده ب مکلفبیان و وصول آن به مکلف است، بنابراین؛ مفاد آیه نسبت به تکلیف این است که تا حکم به  ،ایتاء در تکلیف

  .  (811و  134بی تا:  مقدس اردبیلی،کند )آن آزاد است و نسبت به آن تکلیف، برائت جارى مى

 ب( روایات     

 ترین آنها عبارت است از: درباره برائت شرعیه به روایاتى استدالل شده که برخى از مهم

ن الیطیقوالنسیان و ما أُستکرهوا علیه و ما الیعلمون و ما  و رفع عن أُمتی تسعۀ: الخطأ» پیامبر اکرم )ص( فرمود: :رفع حدیث-1    

که در  ه اینبا توجه ب. (131:  2، ج1142صدوق، )شیخ « ید الوسوسۀ فی الخلق و ما لم یظهر بلسان أو الطیرة و الحسد و و ما اضطّروا الیه و

چیز، از جمله امورى که انسان از آن آگاهى ندارد برداشته شده است و وجوب یا حرمت شى یا امر مشکوك از امورى است که  3این روایت 

 از انسان برداشته شده است عقابعلم یا خصوص مؤاخذه و همه آثار عدم  روایترو بر اساس این  انسان از آن آگاهى ندارد، از این

 .(25-23: 2ق، ج1111انصاري،)

وجوب یا حرمت از جمله . (113: 15ق ،ج1133 )حر عاملی،« ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» :حدیث حجب -2     

انی، )سبح رو انسان تکلیفى ندارد و در ترك یا ارتکاب آن موارد آزاد است مواردى است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، از این

 (.                                   243ق: 1111

استدالل به این حدیث بر برائت شرعیه به (. 124: 15ق ،ج1133 )حر عاملی،« الناس فی سعۀ ما ال یعلمون: »حدیث سعه -3     

انسان، در مدتى که علم به »مصدریه و وجه استدالل چنین است: « ما»با تنوین خوانده شود که در این صورت « ۀٍسع» -1: دو صورت است

سعه بدون تنوین و به  -2. «اى ندارد و آزاد استوظیفهتکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابى بر او نیست، پس در موارد شك در تکلیف، 

دانند، در مردم در حکم امورى که نمى»موصوله بوده و وجه استدالل چنین است: « ما»قرائت شود که در این صورت « ما»صورت اضافه به 

                                                                                               .         (28: 1،ج1131محمدي خراسانی،« )توسعه هستند و درباره عمل به آن تکلیفى ندارند

هر چیزي »مفاد حدیث، این است که  .(124: 15ق ،ج1133 )حرعاملی، «کلُ شیء مطلقٌ حتّی یَرد فیه نهی»: حدیث اطالق-4     

. مفهومش اینست که وقتی نهی وارد شد، آزاد نیستیم و محدودیت «آن نهی وارد شود مطلق است، یعنی محدودیتی ندارد تا زمانی که در باره

                      .                                                                             (25: 1،ج 1131،)محمدي خراسانی در کار است. ضمناً شئ هم اعم از جزئی )شبهه موضوعیه( یا کلی )شبهه حکمیه( است

کلّ شیء هو حاللٌ حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه؛ همه چیز بر تو حالل است، مگر اینکه علم به حرمت آن را » :حدیث حلیّت -5      

وع در این حدیث مانند حدیث قبل، شیء اعم است از موض. (43: 12ق ،ج1133 ؛ حرعاملی،111: 8ق، ج1155 )کلینی،« عیناً به دست آوري

جزئی خارجی، مثل شرب فالن مایع معین، یا موضوع کلی مثل استعمال دخانیات در اسالم که حکم کلی آن مجهول است. پس حدیث مزبور 

 (که منشأ فقدان نصّ و مانند آن است)و هم شبهات حکمیه را  (که منشأ شبهه امور خارجیه است) ، هم شبهات موضوعیه را در بر می گیرد

 .                                                                                           (21: 1،ج1131ام آن در قیامت مؤاخذه نخواهیم شد )محمدي خراسانی،در صورت انج پس

 و دلیل عقل نیز اجماعافزون بر ادله فوق، اصولیین براى اثبات برائت در مواردى که انسان شك در وجوب یا حرمت دارد، به      

کند که دلیلى بر اثبات تکلیف هنگام شك در حرمت وجود برائت را ثابت مى  ؛ ولى همه این دالیل در صورتى تمام است وانداستدالل کرده

شبهات تحریمیه وجود دارد و جاى  ند که دالیلى بر اثبات تکلیف در( ادعا داراخباریینکه گروهى از علماى اسالمى )نداشته باشد، درحالى 

                                                                          .           (22: 2ق، ج1111)انصاري، اجراى اصل برائت نیست

 اصل عدممفهوم شناسی 
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اگر بخواهیم معناي عدم را بفهمیم ابتدا الزم است که به معناي وجود پی ببریم، چرا که معناي عدم بدون  :اصل عدم در لغت     

یم گیرباشد، نتیجه میجا که وجود به معناي هستی و بودن میمقابل وجود است و از آنمعناي وجود قابل فهم نیست. عدم، نقیض و نقطه 

در  کنیمهاي مختلف بحث میکه عدم به معنی نیستی و نابودي است. عدم بطالن محض است و اصالً چیزي نیست. و این که ما درباره عدم

                                                                                                   (11: 1152واقع نوعی از مجاز گویی است. )طباطبایی،

جایى است که وجود چیزى یا اتصاف آن  اصل عدم یا اصالۀ العدم از اصطالحات اصولى است و کاربرد آن :اصطالح در اصل عدم     

جود شود، مگر آن که و صاف آن چیز بدان صفت، حکم به بقاى عدم پیشین مىبه صفتى، مشکوك باشد که با اصل عدم وجود یا اصل عدم ات

حجت سخن رفته است مباحث مباحث الفاظ و در آن چیز یا اتصاف آن به آن صفت، به دلیل معتبر ثابت شود. از این اصل در اصول فقه، 

 .(153: 1ق،ج1114)نائینی،

و از نیستی به هستی آمده است براي اثبات عدم نیازي به دلیل و برهان  این است که همه چیز از عدم به وجود «اصل عدم»     

؛ اصل بر عدم و نبودن هر چیزي «اصل عدم» بر اساس. این مطلبی روشن و حکمی عقلی استو  باشدمحتاج دلیل می ،اثبات وجود اما ،نیست

مبتنی بر همین اصل بوده است و ماده « و الیمینُ علی مَن اَنکرالبیّنه علی المدّعی »است؛ مگر اینکه وجود آن چیز ثابت شود. قاعده فقهی 

اقتباس از همین قاعده حقوق اسالمی است. مقنّن در این « هر کس مدعی حقّی باشد باید آن را ثابت کند»قانون مدنی که می گوید:  1283

به عدم آن می دهیم؛ و مدعی باید وجود حق را ثابت ماده بیان کرده که هر گاه در وجود و عدم حقّی شك کردیم؛ بر اساس اصل عدم؛ حکم 

مقنّن در «. هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوك باشد، آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود» قانون مدنی نیز می گوید: 183 مادهو  کند.

: 1131 به عدم آن می دهیم )محمدي، این ماده بیان کرده که هر گاه در وجود و عدم شیء در مبیع شك کردیم؛ بر اساس اصل عدم؛ حکم

زیرا « با شك در حیات حین والدت حکم وراثت نمی شود»قانون مدنی نیز به این اصل اشاره دارد که می گوید:  354ماده . همچنین (133

 . (131: )همان در تحقق شرط شك است و اصل عدم تحقق آن است

( مه اشیاء )مادیاتھبعد از شك در این که آیا علتی آن را پدید آورده یا نه، زیرا  اصل عدم، حکم به عدم چیزي است که قبال نبوده،     

اشته ر چیز باید علتی وجود دھو وجود گذاشته اند؛ بنابراین، براي پیدایش  هستیسابقه عدم زمانی دارند؛ یعنی از نیستی و عدم پا به عرصه 

آن است که در مسیر خود به سوي گذشته به وجود برخورد نکند. مثالً « قاعده عدم»درباشد، ولی نیستی و عدم، به علت احتیاج ندارد. عدم 

اگر شخصی مدعی دینی به سود خود و به ضرر دیگري شود، ذمه آن شخص از ابتداي تولد، مشغول به این دین نبوده است، هر چند امکان 

رض او شد، مگر این که مدعی براي اثبات چنین دینی دلیل اقامه کند دارد که بعداً مشغول به آن شده باشد. طبق قاعده عدم نمی توان متع

 .(148: 1ج ،1113 )نایینی،

 انواع اصل عدم 

 روند:    از اصول عملی و برخی از اصول لفظی بشمار می هاکه بعض آن دارداصل عدم انواعى 
      

 مصادیق و موارد اصل عدم عملى عبارت است از: :الف( اصل عدم عملى     

پدیدهاى مسبوق به عدم است، چنانچه در وجود چیزى یا اتصاف آن به صفتى شك کنیم، هر اصل عدم ازلى: از آن جا که  -1     

اصل عدم ازلى آن را استصحاب مى کنیم براى مثال، اگر در قریشى بودن زنى شك کنیم، به استناد اصل عدم ازلى، قریشى بودن وى منتفى 

  د بود، نه شصت سالگى که ویژه زن قریشى است.ھسنّ پنجاه سالگى خوا ز زمان یائسگی این زن،مى شود و در نتیجه، آغا

صل عدم تذکیه: در صورت شك در تذکیه حیوانى به لحاظ شك در اصل قابلیت آن براى تذکیه، اصل، عدم تذکیه آن است، ا -2     

: 18ق، ج1123مردار مانند نجاست بر آن مترتّب گردد یا نه، اختالف است )نراقی، لیکن در این که در این صورت، حیوان، مردار است تا احکام 

 . (153: 1ق، ج1114 ؛ نائینی،233و  213

 . (113: 1ق، ج1113)خوئی، اصل عدم تقدم: اگر در تقدم چیزى بر دیگرى شك کنیم، اصل، عدم تقدم است -1     

عدم مانع و عدم مانعیّت مانع(: چنانچه در وجود مانعى از رسیدن آب به پوست )اصل  اصل عدم حاجب و عدم حاجبیّت موجود -1     

اصل، عدم وجود مانع در اول و مانع نبودن چیز  در اعضاى وضو یا غسل و یا در مانع بودن چیز موجود در پوست مانند رنگ حنا شك کنیم،

 .(218: 1ق، ج1111)انصاري، موجود در دوم است

 .(225و  228)همان:  اگر در نسخ حکم شرعی شك کنیم، اصل عدم نسخ آن استاصل عدم نسخ:  -8     

 .اصل عدم تقدیر، اصل عدم تخصیص، اصل عدم قرینه و مانند آنها اصل عدم لفظی عبارت است از :ب( اصل عدم لفظی     

دیر مگر دلیلی بر تق ،ال عدم تقدیر استاصل عدم تقدیر: چنانچه در سخن گوینده احتمال تقدیر خاصی داده شود، اصل، نزد عق -1     

 وجود داشته باشد.

 .اصل عدم تخصیص: هرگاه لفظ عامی استعمال شود و تخصیص آن مشکوك باشد، اصل عموم جاري می شود -2     
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وجود آن ي خالف ظاهر کالم، مشکوك باشد، مقتضاي اصل عقالیی، عدم در موردي که وجود دلیل بر اراده اصل عدم قرینه: -1     

 .(31: 2، ج1143دلیل و قرینه است )طباطبایی حکیم، 

   تشابه اصل عدم با اصل برائت

اصل داراي مفهوم واحدي باشند. زیرا این مطلب که:  هر دوکه توهم می رود  تا بدان حد است سیارشباهت بین این دو اصل ب     

لیکن  . و«برائت از تکلیف است تا اینکه وجود آن ثابت شود ،اصل»ئیم: شبیه آن است که بگو« عدم چیزي است تا وجودش ثابت شود ،اصل»

 .(131: 1131)محمدي، رد می کنیم ،با بیان تفاوتهایشان دو را، با قبول وجود شباهت زیاد بین این دو اصل توهم یکی بودن آن

  تفاوت اصل عدم با اصل برائت
 برائت آمده است که عبارتند از:در برخی کتب اصولی  تفاوتهایی براي اصل عدم و اصل 

 .اشدب اصل برائت در خصوص تکلیف است، ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف -1      

نداشته  به آنولی دلیلی براي احراز و پی بردن  ؛اصل برائت در جایی بکار می رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد -2     

لی که اصل انبودن آن بگذاریم. در ح بنا را بر ،باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر براي معافیت از الزام و تکلیف و کیفر و آثار دیگر تکلیف

 اعم است از مرحله واقع و مرحله ظاهر. ،عدم

قبح » قاعده ت اصلی شرعی است. مگر اینکه دلیل آن رااصلی عقلی است و از مستقالت عقلیه می باشد و اصل برائ ،اصل عدم -1     

 .(132: 1131)محمدي، در این صورت اصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود ؛ لذااست عقلی که قاعده ايبگیریم « عقاب بال بیان

مجراي اصل برائت ، فقط شك در تکلیف است؛ در حالی که مجراي اصل عدم، شك در تکلیف و شك در مکلف به است؛ در  -1     

کارم )م اصل عدمی، اصل برائت نیست، و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق میباشد هراصل برائتی، اصل عدم است، ولی  هرنتیجه، 

  .(84و 88: 1ج ق،1135؛ میرزاي قمی، 114: 2ج ،1123، شیرازي

                                                                    حجیت اصل عدم    

یکی از مواردي که اصل عدم، به عنوان . دارد اما در مورد حجیت اصل عدم و همچنین مستقل بودن یا نوعی استصحاب بودن آن اختالف وجود

ر بحث انسداد مرحوم شیخ انصاري است. ایشان در ضمن مقدمه دوم انسداد، در بررسی کالم مرحوم یك اصل مستقل شمرده شده است، د

ند و اجمال الدین خوانساري، استدالل ایشان به اصاله البرائه را صحیح نمی داند و استفاده از اصاله العدم براي استدالل ایشان را بهتر می د

 یت آن تصور می کند:سپس در توضیح اصالۀ العدم، وجوهی براي حج

 .الف( اصالۀ العدم، حجت است به دلیل قیام اجماع بر حجیت شرعی آن      

 .دلیل قیام سیره بر حجیت آن ب( اصالۀ العدم، حجت است به     

 . )دلیل شرعی ظنی معتبر( ج( اصالۀ العدم، حجت است به دلیل حجیت استصحاب     

 انصاري،) تواتر اجمالی بر حجیت استصحاب عدم )پس دلیل قطعی است و ظنی نیست( د( اصالۀ العدم، حجت است به دلیل     

 (.132: 1، ج1113

 نتیجه

باز در حقوق اسالم و فقه امامیه وجود داشته و ذکر آیات صریح  گردد که اصل برائت از دیرمجموع مباحث گفته شده استنباط میاز 

ها و مقتضیات تا مورد تأکید بوده است. دالیل دیگري همچون اصل عدم و دیگر ضرورتقرآن کریم، روایات، اجماع و عقل در همین راس

آیات و روایات با اشــاره  نماید.ناپذیر می همچون حفظ نظم و رعایت قوانین در جامعه، وجود اصل برائت را یك امر همیشگی استثناء ،اجتماع

اند؛ از آنجا که تفکر اســالمی، تفکري خدامحورانه است، میتوان گفت مهمترین مبناي به اصل برائت، اصل را بــر مبرا بودن از تکلیف نهاده 

 . اصل برائت در فقه، حکم شــارع مقدس است

ي اصل برائت، برداشتن تکلیف از مکلف در مقام شك است؛ اعم از آنکه این امر به نفع مکلف منجر شــود و یا زیان او را در نتیجه     

اداي دین در هنگام شــك؛  چند در امور حقوقی برداشتن تکلیف ممکن است به نفع شخص باشد، مانند بري بودن از د. هرپی داشــته باش

 اما برداشتن تکلیف در امور شرعی به هنگام تردید ممکن است به زیان شخص منجر شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که فرد با تردید در ترتب

عی، خود را بري دانســته و هیچ اقدامــی انجام ندهد، لذا مشــمول ثواب نمیشود؛ اما اگر بدون توجه به شك، به یــا عدم ترتب تکلیف شــر

 . عمل شرعی بپردازد، مستحق ثواب گردد

 داصل بر عدم و نبودن هر چیزي است؛ مگر اینکه وجو آن، بر اساس و از مستقالت عقلیه می باشداصلی عقلی بوده و « اصل عدم»     

. در مورد اصل است« عقل» آندلیل حجیّت  وشود. حکم به عدم شیء معینی می در آن این است کهي اصل عدم نتیجه. آن چیز ثابت شود

 اساس دلیل آن بر ،شرعی خواهد بود و اگر ادلۀ شرعی را براي آن کافی ندانیم یاصل ،را قرآن و سنت و اجماع بدانیمآن  اگر مستندبرائت 

عموم و خصوص مطلق است، زیرا موضوع « اصل برائت»و « اصل عدم»بین  .عقلی خواهد بوداستوار بوده و اصلی « بیان ح عقاب بالقب» يقاعده
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ر اصل عدم است د ،اعم از تکلیف و موضوع است. به دلیل اینکه هر اصل برائتی« اصل عدم»اصل برائت شك در تکلیف است. در حالی که 

 .رائت نیستحالی که هر اصل عدمی اصل ب
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