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 دلیل
   ر واژه شناختیظز منادلیل  اول . 

 .  دهدمی را بودن همیشگی و هموارگی معنای که شدهساخته فعیل وزن بر «لَلَدَ»واژه دلیل از ریشه 
 دلیل در لغت دوم . 

 طقیان به معنای حجت و برهان است. . البته در اصطاح منباشدمیراهبر، بلد راه و همچنین به معنای حجت و برهان نیز ، به معنای راهنما
 .  آوردمییقینی به بار  اینتیجهحجت و برهان در اصطاح منطقیان، قیاسی است فراهم آمده از مقدمات یقینی که 

  فرَدلیل در اصطاح علوم و فنون و حِسوم . 
آن علم دیگری حاصل شود و به سه هر چیزی است که از علم به « فاسفه»و پیروانشان یعنی « منطقیان»دلیلی در اصطاح 

 «.دلیل وضعی»و « دلیل طبعی»، «دلیل عقلی: »شودمیدسته تقسیم 
 .  شودمی، دلیل نامیده  است در منطق« حجت» تریناصلیکه منطقی  قیاس

 دلیل در فقه و اصولچهارم . 
 هاییوزهحدر  عموماًاما دلیل فقهی  آیندمی ترنکااصولی به کارهای  هایدلیلو  کندمیبسیار کلی را ثابت  ادله در اصول، احکام

 .است لاصو در شدهثابت هایدلیل کارگیریبهفقهی نتیجه  هایدلیلاز  بسیاریو  شوندمیمحدود  هاییحوزهخاص کاربرد داشته و در 
 در فقه جزائی و قضایی . در فقه عبادی و فقه مدنی، دلیل در فقه نیز انواعی دارد : 

  . سازندمیید را  متون با اشتراک همدیگر قاعدهاصول و  مثاً دلیل، احکام کلی است. ، ادی و فقه مدنی در فقه عب
ی آورد. این حکم، حکم حساببه مال کلما را او باید باشد داشته استیاء مالی بر شرایطی تحت کسی هرگاه کندمی حکم یدقاعده 

 مثاً که کند حکم دادرس که شودمی آن دلیل و آیدمی جزئی حکمی کار به رودمی ،قضایی فقه به یدکلی است اما وقتی همین قاعده 
 . شودمی جزئی حکمی دلیل قضایی، فقه در ولی است کلی حکمی دلیل مدنی، فقه در ید بنابراین. است حسن آن از خانه

 ل در حقوقیدلپنجم . 
 آیین دادرسی  الف (

یل عبارت از دل: »کندمیتعریف  گونهاینبه رسیدگی به دایل اختصاص داده و دلیل را  آیین دادرسی مدنی، نخستین مبحث خود را
 .« کنندمیامری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد 

                و تنازع در رفع خصومت« دلیل»قیماً به سراغ ارزش اثباتی مست شدهبیانقانون آیین دادرسی مدنی  ۵۳۲این تعریف که مفاد 
 و بررسی شکلی انواع ادله مانند اقرار اسناد، گواهی، تحقیق محلی و معاینه محلی. در رسیدگی به دایل سازدمیو بعد مبحثی  رودمی
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 قانون مدنی  ب (
ه در مقام دفاع مدعی هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگا: »داردمیمقرر  ۷۳۲۱این قانون در ماده 

  «.اوستامری باشد که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده 
دایل اثبات دعوا از قرار ذیل است: : »داردمیمقرر  ۷۵۲۱ ماده در و داندمی مدعی عهده به را دلیل اقامه و امر اثبات قانون این

 « اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
ند برخی ادله مانند س غیرازبهن داشت که دلیل در حقوق فقط ارزش اثباتی در احکام جزایی و منازعات را دارد البته ، باید اذعادر کل

 .آیندمیرسمی که فقط به کار رفع تنازع 

 : تفاوت دلیل فقهی و دلیل قانونی 
ابتدا استقصای « فقه»است اما در  دارصاحیت، دلیل، همان قانون آراء وحدت رویه و آراء دواوین و مصوبات مراجع «حقوق»در 

 . شودمی آن بر اساس هنمونیر یا دلیل اعمال به نوبت سپس و است فقیهدلیل و اثبات دلیلیت بر عهده 
 ت . بر آن قواعد مبتنی اس فقه ونگوناگکه دایل صدور احکام در ابواب  پروردمیقواعدی را  فقه قواعد دانش

از: دایل اخاقی یا اقناعی، دلیل قانونی یا تعبدی یا تحمیلی،  اندعبارت هاآنکه اهم  شدهتقسیموت دلیل در حقوق از مناظر متفا 
 ی و ...دلیل متعد   ودلیل مستقیم و دلیل عارضی، دلیل اصلی و دلیل تکمیلی، دلیل قاصره 

  دلیل در اصول فقهششم . 
 الفاظ  ثدلیل در مباح الف ( 
وام گرفته از دالت در مباحث الفاظ منطقی است و بر پایه همان تقسیمات انواع منطقی بر سه نوع در مباحث الفاظ اصولی  دلیل

« یرلفظیغوضعی »و دلیل « وضعی لفظی»دلیل وضعی نیز به دلیل  و در بخش شدهبندیدسته« وضعی»، «طبیعی»، «عقلی»
 . شده است از منطق دارتردامنهولی بسیار اصو در دانش  یافتهگسترشتقسیم گردیده است. دلیل وضعی لفظی، بسط و 

 دلیل در مباحث دیگر اصولی ب ( 
در  هکهنگامیعمومی  صورتبهاست که به مطلوب )حکم شرعی( رهنمون شود.  هر چیزیدلیل در مباحث دیگر فقه و اصول فقه، 

 کم،ح صدور منبع معنا این در و ستا موردنظر دلیل از شرعی حکم صدور قابلیت شودمی گفته شرعی حکماصول، سخن از ادله 
روز استعداد در نظر است. دلیل در ب و قوه رسیدن فعل به رودمی بکار اصطاحات این فقه در کههنگامی ولی گرفتهنام دلیل

ست که ا . دلیل انسداد، منظور مستنداتیشودمیوقتی گفته  مثاًاست.  کاررفتهبه مستندرویکردی دیگر در دانش اصولی به معنای 
ت و مقدما این جمع که گویندمی انسداد مقدمات را مستندات آن کند که تابحیات ظن مطلق را ث تواندمیانسداد  هاآن بر اساس

 .  سازدمینتیجه، مفهوم دلیل انسداد را 
 




