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 فرعی شرعی احکام تواندمی آن وسیلۀ به فقیه که است قواعدی: تعریف اصول فقه از منظر عالمه حیدری

 الشرعیه االحکام الستنباط الممهده القواعد کند )هو استنباط عقل و اجماع سنّت، کتاب، یعنی هاآن منابع از را

 ادلتها(. من الفرعیه

 
 

 
 

 

قهنکات تعریف اصول ف

هر تعریفی دارای جنس و فصل است

جنس تعریف فوق قواعد است که جنس عامی است که هر قاعده ای را در

برمی گیرد

«الفرعیه»، «الشرعیه»، «الممهده الستنباط االحکام »فصل آن شامل سه کلمه 

قهنکات تعریف اصول ف

ه خارج  از تعریف اصول فق... بدین وسیله قواعد ادبیات عرب و منطق و « الممهده الستنباط االحکام الشرعیه»

.د نشده اندمی گردد، زیرا که این قواعد هر چند در ان کاربرد دارند، اما به منظور استنباط احکام شرعی تهیه و تمهی

ن و قوانین  با این قید احکام غیر شرعی خارج می شود از قبیل احکام عقلی مثل امتناع اجتماع نقیضی« الشرعیه»

ضع شده مثل  کشورهای دنیا که بر اساس شریعت مبتنی نبوده بلکه بر اساس مصالحی که خود تشخیص داده اند، و

قوانین راهنمایی و رانندگی

ضامین احکام بر  استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق، یعنی تطبیق م« استنباط»

د فقهیه از قبیل  مصادیق آنها، اصول فقه قواعد کلی است که جهت استنباط آماده شده نه تطبیق، که با این قید قواع

قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می گردد
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 شود. می استفاده ها آن از حقوقی حکم استنباط برا که است قواعدی حقوق: مجموعه اصول تعریف

 
 و احوال -1 از علم آن در که چیزی آن از است حیدری: عبارت عالمه دیدگاه از علم هر موضوع

 شود.می گفتگو دارد، مدخلیت علم هدف در -3 و است آن به متعلق که چیزهایی -2 و آن عوارض

 

 

 

 

قهنکات تعریف اصول ف

د زیرا  با این کلمه، احکام عقیدتی و اصول دین مثل وجوب معرفت خداوند از تعریف اصول خارج می  شو« الفرعیه»

بحث از این احکام در علم کالم صورت می گیرد

کارشناس  با این قید علم مقلد به احکام شرعی خارج می شود زیرا علم مقلد به احکام شرعی به خاطر عدم« من ادلتها»

به دست می   بودن وی، با مراجعه به ادله احکام حاصل نمی  شود بلکه با مراجعه به رساله عملیه مجتهد، احکام شرعی را

.آورد

ن فقه و حقو
طه میا

دیدگاه ها درباره راب
ق

کفایت فقه از قانون

اصالت فقه در برابر قانون

اصالت فقه و اصالت قانون به شکل توأمان

اصالت قانون در برابر فقه
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اقوال درباره موضوع هر علم
یا از عوارض ذاتی خود موضوع یا عوارض انواعش و: و بسیاری دیگر( ابن سینا)شیخ الرئیس 

حتی عوارضی که دخلی در -عوارض ذاتی عوارض آن موضوع بحث شود و از عوارض غیر ذاتی
فقط عوارض ذاتی حتی اگر در هدف علم )بحث نمی شود -غرض مدوّن علم و واضع آن دارند

(.مدخلیت نداشته باشند

موضوع هر علم، عوارض ذاتی است که داخل در هدف علم هستند و عوارض غیرذاتی : اصولیان
فقط عوارض ذاتی )حتی اگر در هدف علم هم مدخلیت داشته باشند، از آن ها بحث نمی شود 

(.داخل در هدف علم

ود مانند عوارض ذاتیه اگر دخلی در غایت علم نداشته باشند، از آنها بحثی در آن علم نمی ش: مولف
ر قرائت و تجوید از  عوارض ذاتی قرآن است که در اصول فقه از آنها بحث نمی شود و عوارض غی

ت آن اگر دخلی در غای-یعنی عوارضی که با یک یا چند واسطه بر موضوع عارض می شوند-ذاتی
ی عوارض ذاتی یا غیر ذات)علم داشته باشند، از آنها در آن علم بحث می شود مانند بحث الفاظ 

(.داخل در هدف علم

عوارض ذاتی و غیرذاتی داخل در هدف آن علم: موضوع هر علم

تعریفات و تصدیقاتی که قبل از ورود به هر علم در مورد موضوعات و : مبادی هر علم
محموالت آن علم باید آموخته شود

.آنچه مطلوب و مورد نظر جویندگان آن علم است: مسائل هر علم

ه علوم اساس و محور تدوین علوم، موضوعات آنهاست و گردونه مسائل و بلکه غایات هم: نتیجه
.بر محور موضوع می چرخد
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 است علوم موضوعات واسطه به فقط یکدیگر از علوم تفکیک و تمایزحیدری:  عالمه دیدگاه از علوم تمایز

 دارند، مطلق خصوص و عموم رابطه هم با که علمی دو هدف است ممکن زیرا آن، اهداف و مسائل واسطه به نه

 هاست، بیماری تمامی اولی موضوع ولی است سالمتی دو هر هدف) جراحی علم و طب علم مانند باشد مشترک

 (.شوندمی درمان جراحی با که است هایی بیماری تنها دومی موضوع که حالی در

 حیدری:  عالمه دیدگاه از فقه اصول علم موضوع

 شود.می بحث آنها حجیّت از علم این در که فقهی ادله ترینمهم -1

 دارد. توقف آنها بر ادله، با استدالل خصوص که مسائلی از -2

 سنت و قرآن وسیله به اعتبارشان که قرآن، سنت، اجماع، اموریبه طورکلی ادله شامل این موارد است: 

 وسیله به اعتبارشان که مواردی سایر و عقلی برائت مانند عقلی های دلیل استصحاب و مثل است شده ثابت

 شود. می اثبات عقل

 
 

نظریه ها درباره 

ن انتزاعی یا اصلی بود

موضوع هر علم

انتزاعی است

انتزاعی نیست: مولف

 ای بنابراین نمی توان موضوع هر علمی را، آن کلی

قرار داد که از موضوعات مسائل آن علم پس از 

.  تدوینش انتزاع می شود، چرا که دور الزم می آید

در زیرا مسائل هر علمی عبارتست از بحثهایی که

پس تا  . عوارض موضوع آن علم صورت می گیرد

محال موضوع شناخته نشود، تکوین و تدوین مسائل

ین و نیز غایت یک علم در حقیقت غایت تدو. است

ود، پس تا مسائل مشخص نش. مسائل آن علم است

.تشخیص غایت یا هدف ممکن نیست و بالعکس

مسائل اصول فقه

ادله چهارگانه و موضوعات علم اصول ( اعتبار)بیان حجیّت •

کلیه مباحث الفاظ و غیر الفاظ، یعنی مباحثی که خصوص احتجاج با ادله، برآن مباحث توقف دارد•

صوص آنچه مطلق احتجاج بر آنها توقف دارد مثل مسائل نحو و لغت، این ها داخل در مسائل اصول فقه نیستند، زیرا خ•
احتجاج با ادله بر آنها توقف ندارد
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 جزئی. فرعی شرعی احکام استنباط شناخت روش و چگونگیفقه:  اصول هدف یا غایت

 
 الفاظ مباحث

 
 قرار کردن یا کردن/ وضع انتخاب اسم ذهنی مفاهیم یا خارجی مفاهیم و اجسام و اشیا برایوضع:  تعریف

 دادن.

اصول فقه  

مباحث الفاظ

وضع الفاظ

اوامر  

نواهی

مفاهیم

عموم و خصوص

مطلق و مقیّد

مباحث عقلیه

مستقالت عقلیه

یهمستقالت غیر عقل

مباحث حجیت

اصول عملیه و 

تعارض ادله

مفهوم حقیقت شرعیه

شارع، الفاظ عبارات یا
غیر آنها را در معانی 
اختراعی خودش به 

عنوان معنای حقیقی ،
استعمال کند

لفظ صاله معنای: مثال
دعا و معنای : اصلی

نماز : جدید
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اقسام وضع

«تعیینی»وضع 

ی  بدین صورت است که واضع، معنای( وضع تعیینی)اولی 
جزئی را لحاظ می کند و سپس یک لفظ جزئی را برایش

ارد  وضع می کند مثل آنکه پدر، برای فرزندش اسمی می گذ
همانند زید

رایش معنایی کلّی را لحاظ می کند و سپس لفظی کلی را ب
وان حی»مثل اینکه لفظ انسان را برای کلی . وضع می کند

وضع می کند« ناطق

سایر وضع ها

« تعیّنی»وضع 

نوان نه به ع-بدین صورت است که شخص لفظی را در معنایی
تکرار به کار می برد و سپس این استمال، زیاد-وضع تعیینی

ود  می شود تا آنجا که آن معنا از این لفظ به ذهن متبادر می ش
ر و این نحوه از وضع، تعیّنی نامیده می شود، چون این وضع د

.اثر کثرت استعمال، خودبه خود تعیّن پیدا می کند

واضع لغات یا الفاظ

خدا به دلیلهای زیر

ظاهر این است که خداوند آنچه را 
که برای تخاطب بین آن دو و 
همچنین تخاطب با مالئکه الزم

رای بود به آنان تعلیم داد و این، ب
وداتمام نعمت برآن دو در بهشت ب

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها
مردم

نکات آیه 

آدم و )خداوند به انسان 
اسماء را آموخت( فرزندانشان

به آن ها توانیی داد که از اسماء  
دمشتقات فراوانی به دست آورن

و اسما اصل الفاظ هستند و افعال
حروف از آن ها شناخته می شوند
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 بر اشکال بدون شده، وارد( ص) پیامبر زبان در و قرآن در که الفاظی : همهفایده ثبوت حقیقت شرعیه

 شود.می حمل شرعیه معانی

 اعم و صحیح

 و است صحیح نماز برای حقیقی معنای)  اندشده وضع صحیح برای عبادات اسماء اینکه دراختالف:  محل

 ؟(است حقیقت دو هر برای) فاسد و صحیح از اعم برای یا( شود می خوانده نماز مجازاً فاسد نماز

 است. بودن الشرائط و الجزاء صحیح: تام از مراد

 

اقوال درباره 
ثبوت حقیقت 

شرعیه 

حقیقت شرعیه 
وجود دارد به وضع 

تعینی

بدین معنا که شارع در ابتدای کار، این 
الفاظ را در معانی شرعی مناسب با معانی

. تلغوی آنها مجازا و با قرینه به کار برده اس
و سپس به طور مکرّر آنها را در این معانی

ده و جدید با فاصله زمانی کم، استعمال نمو
به کلّا معانی لغوی را ترک کرده است و لذا

تدریج بدون قرینه از زبان شارع، همین 
چرا که . معانی جدیده فهمیده شده است

نا مخاطبین کم کم با اصطالحات شارع آش
ه شده و لذا همین معانی جدید بدون قرین

به ذهن مخاطبان تبادر کرده است

حقیقت شرعیه 
وجود ندارد

نظرات درباره صحیح و اعم

صحیحی ها

اعمی ها
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ادله صحیحی ها 

در عالمت  و این تبا. به معنای سبقت گرفتن معنا به اذهان اهل محاوره در هنگام اطالق لفظ بدون قرینه است: تبادر
.فقط نماز صحیح است نه فاسد-مثال-متبادر از لفظ صالة: حقیقت است و گفته اند

ک معنا، داللت  پس صحت سلب یک لفظ از ی. یعنی می توانی بگوئی که نماز فاسد، نماز نیست: صحت سلب از فاسد
می کند که آن معنا، از معانی حقیقی آن لفظ نیست

ز نماز  و امثال این روایات که ظاهرا نفی ماهیت ا« ال صالة الّا بفاتحۀ الکتاب»: قول معصوم که می فرماید: روایات
رتب و امثال این ها که ظاهرشان ت« الصالة عمود الدین و معراج المؤمن»: قول معصوم که می فرماید. فاسد می کنند

و اگر مراد از ماهیت صالة، اعم از صحیح باشد، دیگر عمود دین و معراج مؤمن. آثار بر ماهیت نماز صحیح است
.نخواهد بود

ادله اعمی ها  

و  . استبه معنای سبقت گرفتن معنا به اذهان اهل محاوره در هنگام اطالق لفظ بدون قرینه: تبادر
و فاسد  هر دو قسم صحیح-مثال-متبادر از لفظ صالة: این تبادر عالمت حقیقت است و گفته اند

.است

.نماز نیست-مثال-یعنی صحیح نیست گفته شود که نماز فاسد: عدم صحت سلب

صحت تقسیم بر صحیح و فاسد



 رفدکتر معینی                                                                                                                                                                                                                               (1ردس اصول فقه )
 

9 

 

 

 

ادامه ادله اعمی ها

س  و هیچ ک. نماز، زکات، حج، روزه، والیت: اسالم بر پنج چیز استوار است»: قول معصوم که می فرماید:  روایات
ا ولی مردم آن چهار چیز ر. در این امور مورد ندا قرار نمی گیرد آن چنان که در موردوالیت مورد ندا قرار می گیرد

بیدار و حال آنکه اگر کسی همه روزهایش را روزه بگیرد و شبها را به عبادت. گرفتند و این یکی را رها کردند
ماء اس( ع)در این حدیث امام معصوم . «بماند و بدون والیت بمیرد، از او هیچ روزه و هیچ نمازی قبول نمی شود

. عبادات را بر فاسد اطالق نموده، چرا که مفروض این است که عبادت بدون والیت، فاسد است

بر نماز( ع)در این روایت امام . «رها کن( حیض)ای حائض، نماز را در حال قرء »: که می فرماید( ع)قول معصوم 
.فاسد، اسم صالة را اطالق نموده است

از ( ن نذرشکست)صحیح بودن تعلّق نذر به ترک نماز در مکانی که نماز خواندن در آن مکروه است و حصول حنث 
.راه مخالفت، با اینکه نماز فاسد است

رد ادله اعمی ها  

استدالل قائلین به اعم، از راه تبادر مسلّم نیست: تبادر

استدالل قائلین به اعم، از راه عدم صحت سلب مسلّم نیست: عدم صحت سلب

رای صحیح و  این تقسیم صحیح است، اما دلیل آن نیست که عبادت حقیقت ب: صحت تقسیم بر صحیح و فاسد
.فاسد باشد زیرا ممکن است یک اسم به معنای حقیقی و مجازی تقسیم شود
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 این و است نبوده معلوم مردم برای ابتدا از عبادات، ماهیات که بیان صحیحی است. بدین: مؤلف دلیل و نظر

 در که است مطلبی آن براساس این، و. است داده قرار ایاسامی آنها برای و کرده اختراع را آنها که است شارع

 در که است معلوم و. است فرموده عبادات این به مکلّف را مردم شارع سپس. دادیم توضیح شرعیه حقیقت

 منظور به ابتدا در استعمال که چرا فاسد، در نه برده کار به صحیح معنای در را آنها وی شارع، استعمال اولین

 زبان در اسم آن است ممکن مدتی، گذشت از پس آری،. است بوده اختراعی ماهیات این به مردم کردن مکلّف

 عنایت، با استعمال این و است آالت و اجزاء بعضی فاقد که رود کار به شیئی مورد در عرف زبان در یا واضع

 .است عرفی مشابهت بخاطر و مجازی

 اوقات در مکلّفین حال حسب به -مثال -نماز چون اینکه دیگر نکتهنماز:  جامع قدر درباره اصولیان اختالف

 مسمای که کنیم پیدا نمازها همه برای جامعی معنای یک باید پس کند،می پیدا زیادی هایتفاوت مختلف،

 این شناخت که است این است واضح من بر آنچه و اندکرده اختالف جامع، این تصویر در علما. باشد صالة لفظ

 اینکه مثل بشناسیم خواصش و آثار راه از را آن ما است کافی بلکه نیست الزم ماهیتش تمام با جامع عنوان

 همین صحیح، از مقصود و. کندمی تأمین مقام این در را شارع مطلوب غرض که است چیزی جامع، این بگوئیم

 .شودمی متبادر صحیح معنای همین صالة لفظ از و است

ادامه رد ادله اعمی ها

ن امر و ای. ظاهرش این است که عبادات افراد که جامع همه شرائط به جز والیت باشد، قبول نمی شود:  روایات
کما  -ستو اگر بگوئیم این عبادات صحیح نی. منافاتی با صحت عبادات ندارد زیرا قبول، غیر از صحت است

سد به این اسامی را اگر در فا( ع)می توان از استدالل به این روایت چنین جواب داد که امام -اینکه گفته اند
م اصال امام  کار برده است به لحاظ اعتقاد مردم بوده که خیال می کرده اند عباداتشان صحیح است و یا می گوئی

. «رها کن( حیض)ای حائض، نماز را در حال قرء »: که می فرماید( ع)قول معصوم . مجازا به کار برده است( ع)
و  . دنهایت این است که آن نماز بعد از این نهی، فاسد می شو! صالة را در صحیح به کار برده است( ع)امام 

نه امکان ندارد فسادی که در منهی عنه از ناحیه خود این نهی حاصل می شود به عنوان قید در خود منهی ع
.اخذ شود چرا که دور الزم می آید

صحیح ناذر قطعا صالة را در: صحیح بودن تعلّق نذر به ترک نماز در مکانی که نماز خواندن در آن مکروه است
ان  کدام ناذر است که در نذرش قصد کند که صورت صالتی را که فاسد است در مک. استعمال کرده است

و امّا حصول حنث، به خاطر این است که نمازی را انجام داده که از جمیع جهات صحیح ! مکروه، ترک کند؟
ک همین  است الّا از حیث مخالفت با نذر که البته این مخالفت، بعد از حصول نذر اتفاق افتاده، درحالی که تر

.صالة، متعلّق نذر بوده است
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 است این خاطر به این، و است صحیح نماز اکثر و اقل میان شک در که شده نقل صحیح، به قائلین ازنکته: 

 کما -مسئله این در احتیاط به قول بر بنا حتی بلکه است، مشهورتر برائت به قول اکثر و اقل مسئله در که

 نماز شرائط و اجزاء زیرا. کرد توجیه توانمی را نماز صحت به قول -است اظهر احتیاط صور، بعضی در اینکه

 شده، روشن و ثابت شرعی دلیل با اجزائش و صالة ماهیت اینکه از پس لذا. است شده ذکر اخبار از بسیاری در

 .ندارد وجود زائد، شرط یا جزء در شک برای جایی دیگر

 با عبادت آن ماهیت و اجزاء و خاص؛ عبادتی وجوب به کردیم پیدا علم اگرنزاع:  ثمره درباره مؤلف دیدگاه

 اجزاء، این اینکه بر نشد اقامه دلیلی امّا کردیم پیدا علم ان اجزاء برخی به ما و نشد، واضح ما بر شرعی حجت

 نه؟ یا است ماهیت در داخل نیز آن آیا که کردیم شک دیگری جزء در سپس و اندعبادت آن ماهیت تمام

 لفظی اشتراک

 

اگر شک: ثمره نزاع
در جزئیت یا  

شرطیت امری برای
عبادت شود 

صحیحی ها

یرا باید به اصل برائت یا احتیاط رجوع شود ز
در این صورت خطاب راجع به آن عبادت از 
ناحیه شارع مجمل می شود و این اجمال بر  

ب مبنای خالفی است که در مسئله دوران واج
زاء بین اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد مثل اج

نماز

اعمی ها

به: متکلم در مقام بیان باشد
ت  اطالق لفظی عرفی در اسم عباد

مراجعه می شود 

اید به ب: متکلم در مقام بیان نباشد
اصل عملی در این مقام رجوع 

اطشود یعنی اصل برائت یا احتی

ظ
الفا

معنا  یک لفظ با یک: مختص یا تک معنا
مثل کتاب

م و  چند لفظ با یک معنا مثل عل: مترادف
انسان و بشر/ دانش

یک لفظ با چند معنا

مشترک 

مشترک لفظی

مشترک معنوی

منقول

منقول عرفی

منقول شرعی

حقیقت و مجاز
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م و چشمه که برای چش« عین»تعدد معانی حقیقی یک لفظ در یک زبان واحد است، مانند لفظ : اشتراک لفظی
ه کار  ب( پاکی از حیض)که برای حیض و طهر « قرء»و چشم ترازو و غیر این ها به کار می رود و نیز مانند لفظ 

.می رود

دارای یک معنای حقیقی و  )تعدد افراد یک معنای حقیقی واحد در یک لفظ واحد است : اشتراک معنوی
.که بر کلیه افرادش صادق است« انسان»مانند لفظ ( مصادیق متعدد است

قیود تعریف اشتراک  

لفظی  

«معانی متعدد است»
خارج  برای این است که اشتراک معنوی را از تعریف فوق

کنیم

«حقیقی»قید 

است، چرا که معانی  « معانی مجازیه»برای اخراج 

نای  مجازی از باب اشتراک نیست بلکه لفظی که در مع

نه  مجازی و غیر حقیقی استعمال می شود به کمک قری

است نه به خاطر وضع

«در لغت یا زبان واحد»

غات  به خاطر این است که تعدد معنا برای لفظ واحد در ل

ماست،  و زبان های گوناگون، از قبیل اشتراکی که مقصود

ای  در زبان عربی به معن« شهر»کلمه : مثال. نمی باشد

است ولی در زبان  ( روز۳۰یا ۲۹)« ایام معدودة»

است« مدینه»فارسی به معنای 
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 الْجِبالُ وَ النُّجُومُ وَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ وَ الْأَرْضِ فِی مَنْ وَ السَّماواتِ فِی مَنْ لَهُ یَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ لَمْ أَ آیه در: توهم

 انسان. غیر سجده و انسان سجده: است خداوند نظر مد معنا دو النَّاسِ مِنَ کَثِیرٌ وَ الدَّوَابُّ وَ الشَّجَرُ وَ

 آن نظایر و «خضوع» یعنی «سجود» عام معنای بر حمل باید آیه این در «یسجد» لفظ معنای: توهم پاسخ

 .شود می آن غیر و انسان سجده شامل که است متعدد افراد دارای کلی معنای این یعنی شود؛

 
 

نظرات درباره 
استعمال لفظ

ک  در بیشتر از ی
ال معنا یا استعم

لفظ در معنای  
حقیقی و 
مجازی باهم

صحیح : مولف 
نیست

این امر به اهل محاوره  
برمی گردد و ما ندیده ایم
چنین استعمال کنند

در کتاب و سنّت همچنین
ستاستعمالی ثابت نشده ا

صحیح : برخی
است

به ادله عقلی رجوع می  
کنند

ال این مساله مربوط به استعم
لفظ در بین اهل محاوره است 

نه عقل

این مساله امکان عقلی دارد 
ک یعنی استعمال لفظ مشتر

در همه معانی خود عقال محال 
رای نیست، زیرا لفظ مشترک ب

هر یک از معانی خود به 
ت صورت مستقل وضع شده اس

و در عین حال شرط نشده  
نی  است که لفظ در یکی از معا
ه و خود به تنهایی به کار رفت

در همه معانی یا در چند معنی
.خود استعمال نشود

تعریف حقیقت و مجاز

اگر لفظ در همان معنای اصلی و موضوع له خود به کار رود، حقیقت است و یک : حقیقت
در مورد استعمال حقیقی در معنای حقیقی صورت گرفته است مانند استعمال کلمه ماه و ستاره

اجرام آسمانی

از اگر لفظ به واسطه مناسبتی، در معنایی غیر از معنای موضوع له استعمال شود، مج: مجاز
ک خواهد بود و چنین استعمالی را استعمال مجازی می نامند مانند کلمه ماه و ستاره برای ی

فرد
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اقوال درباره نحوه صحت 
استعمال مجازی

پسند طبع اهل زبان

اجازه واضع لغت

استعمال مجازیشرایط صحت 

ی وجود میان معنای حقیقی و معنای مجازی حتما باید ارتباط و مناسبت: وجود مناسبت یا عالقه
.داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر گوینده برسد

ه نشان باید معنای مجازی دارای قرینه باشد یعنی نشانه و عالمتی داشته باشد ک: وجود قرینه
18ه مثال ماد. دهد منظور گوینده معنای حقیقی نبوده بلکه معنای دیگری را اراده کرده است

قانون کار که منظور از مراجع حل اختالف همان دادگاه های دادگستری است نه مراجع حل 
اختالف کارگری

ت یا ع
ط به مناسب

ت مربو
نکا

و عالقه و رابطه بین معنای حقیقیالقه
د، مجازی باید قوی و قابل توجه باش

مال به گونه ای که طبع انسان استع
یز مجازی را بپذیرد و برای شنونده ن

.قابل فهم و ادراک باشد

و انواع مناسبت میان معنای حقیقت
مجازی 

عالقه مشابهت

عالقه ظرف و مظروف

عالقه جز و کل

عالقه مشارفت
آنچه در شرف انجام و 
وقوع است و در آینده 

محقق می شود

عالقه ما کان
آنچه پیش از این وجود

داشته است
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ت و مجاز 
ی حقیق

ت ها
عالم

تصریح لغت شناسان
قی و اهل لغت تصریح نمایند که کدام معنا حقی

.کدام معنا مجازی است

تبادر 
عانی پیشی گرفتن یک معنا به ذهن از میان م
.اشددر صورتی که بدون قرینه به کار رفته ب

صحت حمل و عدم صحت 
سلب

لفظ مورد نظر را بر معنا حمل می کنیم در 
لوم صورتی که چنین اسنادی صحیح باشد مع

می شود که معنای مورد نظر، معنای حقیقی
لفظ است و در صورت نادرستی اسناد و حمل

به مجازی بودن آن معنا پی می بریم

اطراد

اطراد در لغت به معنای پیوستگی توالی و
ل تداوم و در اصطالح به معنای شیوع استعما

اگر . لفظ در موارد و مصادیق مختلف است
ک لفظی که به دلیل وجود ویژگی خاصی در ی

مورد استعمال شده در همه مواردی که آن  
ظ ویژگی خاص را دارند استعمال شود، این لف
اطاراد دارد مثل لفظ انسان برای احمد

انواع قرینه 

(همراه سخن)متصل 

(کالمی)لفظی 

بیشتر در فهم واژه های : معینه
در این . چند معنایی مؤثر است

ژه با گونه قرینه همنیشینی یک وا
واژه دیگر موجب می شود که از 
ا میان معانی محتمل یک واژه، تنه
یک معنا فهمیده یا حداقل دایره 

قرینه )احتماالت آن محدود شود
ای تعیین کننده یکی از چند معن

(.  مشترک لفظی اطالق می شود

موجب تغییر فهم ما از : صارفه
معنای اصل کلمه و مفهوم حقیقی
جمله می گردد و آن را به سوی 
ی معنای مورد نظر گوینده انصراف م

قرینه خارج کننده لفظ از )دهد 
(.معنای حقیقی به معنای مجازی

(غیر کالمی)مقامی 

منفصل
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 مشتق

است که بر تلبس مبدأ خود به ذات داللت کند، مانند اسم فاعل، اسم مفعول و  یهر اسم: مشتق فیتعر

 .رهیغ

 

 
 اختالف در جهات مبدأ است. لیبه دل: علت تفاوت نحوه تلبس مبدأ به ذات

 

 

 

نظرات درباره
مجاز یا 

حقیقت بودن
مشتق

مشتق در ذاتی
که در آینده 
دأ متلبس به مب
می شود

اتفاق نظر وجود دارد که مجاز 
است

مشتق در ذاتی
که در گذشته
و حال متلبس

به مبدأ 
می شود

:اشاعره و برخی امامیه
در زمان حال حقیقت 

و در زمان گذشته 
مجاز است

تبادر 

عدم صحت سلب

در هر : امامیه و معتزله
دو حالت حقیقت است

تبادر

صحت سلب

سنظرات درباره معنی حال تلب

زمان تکلم

زمان تلبس مبدأ مشتق به موضوع در زمان گذشته و آینده

ی می شود که  حال تلبس در محل بحث ما داخل نیست، بلکه محل بحث ما در مساله مشتق تنها منحصر به جای: نظر مؤلف

ت در حالی که از  اسم مشتق در زمان تکلم به کار رود، ولی مبدأ در گذشته از بین رفته باشد مثال گفته شود زید خواب اس

خواب بیدار شده باشد 
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 یمسأله اتفاق نیاوقات تلبس مبدأ به ذات به خاطر دو جهت متفاوت باشد و ا یگاهالبته ممکن است : نکته

 که متلبس به مبدأ کتابت و عادل بودن است. یاست. مانند کس

 

انواع مبدأ

مات اجتهاد صفت نفسانی و دیر زوالی است که در اثر فراگیری مقد: مقوله ملکه مثل ملکه اجتهاد
.در شخصی به وجود آمده است و او را بر استنباط احکام قادر می سازد

مقوله حرفه

مقوله ها دیگر 

ادله مؤلف 

اشند و اکثر موارد استعمال مشتق، همراه قرائن حالیه یا مقالیه ای هستند که دال بر مراد می ب
نیست، بنابراین دیگر جایی برای تبادر نیست و امّا اندکی از موارد که در آنها هیچ قرینه ای

احتمال هر دو وجه را دارند و لذا جا دارد که مخاطب بپرسد، مراد کدام یک از دو معنای 
امل مشتق است و این دلیل بر این مدعاست که مشتق برای معنایی عام وضع شده که هم ش

از این منقضی عنه المبدأ می شود و هم شامل متلبس فی الحال و استعمال مشتق در هیچ یک
به دو معنا، مجاز نیست و امّا اگر در مواردی از مشتق، خصوص حال یا منقضی متبادر می شود

.خاطر قرائن دقیقی است که با تأمل آشکار می شوند

ال یَنالُ عَهْدِی )به آیه ( ع)به کالمی از استدالل امام ( معنای عام)بر نظریه مختار 
که متصدی خالفت، لیاقت این مقام را : فرموده( ع)امام . استدالل شده است( 1()الظَّالِمِینَ

ر وی ندارد چرا که در گذشته، متلبس به ظلم بوده و این ظلم، عبادت بت هاست و لذا ظالم ب
بدأ ظلم بر کسی که م« ظالم»و این استدالل امام، متوقف بر این است که مشتق . صادق است

یست چون در آیه مزبور قرینه ای ن. از وی منقضی شده، صادق باشد به نحو حقیقی و نه مجازی
بر که مراد، خصوص منقضی باشد تا احتمال دهیم که استعمال مجازی است و این استدالل

.مدعای ما، استداللی متین است و مختار ما را تبیین می کند
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 اوامر

 ماده امر -الف

این  ،روایات و مواد قانونی ،در آیاتاست. منظور از ماده امر، حروف )الف، میم، ر( منظور از ماده امر:  -1

  .حروف به کار رفته اند

 معانی ماده امر   -2

 
 مثال حقوقی: -3

 برای عرفا نمایدکه بعملی اقدام دیگری امر برحسب کسی هرگاه»قانون مدنی:  336: ماده معنای اول

 بود خواهد خود اجرت مستحق عامل باشد عمل آن مهیای عادتا شخص آن یا و بوده اجرتی عمل آن

 «.است داشته تبرع قصد که شود معلوم اینکه مگر

ی را بکند یا تعهد نماید که از انجام امراگر کسی تعهد اقدام به »قانون مدنی:  221: ماده معنای دوم

مشروط بر اینکه جبران  امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است

 «.دقانون موجب ضمان باش خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب

 امر انجام برای یا معینی مدت برای مگر شود اجیر تواندنمی کارگر یا خادم»قانون مدنی:  514ماده 

 «.معینی

 یا و نباشد ممکن عادتا یا عقال که یامر به اقرار»قانون مدنی:  1269: ماده شیء یا چیزمعنای به 

 «.ندارد اثری نیست صحیح قانون حسب بر

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی »قانون مدنی:  1321ماده 

 «.شودی شناخته میامردلیل بر 

 نکات: -4

 شود.در تعریف اول، امر شامل هر دو فرد وجوب و استحباب می -1

معانی ماده امر

طلب انجام کاری به  
ه کمک لفظ از مقام باال ب

پایین
جمع آن اوامر است

جمع آن امور استفعل و کار 

شأن به معنای مقام و  
منزلت

جمع آن امور است
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زیرا وجوب وقتی امر مطلق و بدون قرینه به کار رود، معنای اول یعنی وجوب به ذهن تبادر می شود،  -2

 از نظر طلب شدیدتر از استحباب است.

 با قید استعالء در تعریف، سوال و دعا موضوعاً از حقیقت ماده امر خارج می شوند.  -3

در تعریف آورده شده است و در غیر این صورت، « القول»صرفاً به خاطر پیروی از رأی مشهور کلمه  -4

 تبی پادشاه.تواند جانشین قول شود، مانند فرمان ککتابت هم می

 است. « همطراز خود از کاری انجام طلب»به معنای  یا التماس سؤال -5

 . است« پایین به باال مقام از کاری انجام طلب» معنای به دعا -6

شود، زیرا در مواردی که داللت لفظ امر بر هر یک از معانی سه گانه فوق، بدون قرینه فهمیده نمی -7

مقام باالتر به پایین تر به کار رود با موارد استعمال آن در دو لفظ امر در معنای طلب و درخواست از 

 معنای دیگر فرق دارد.

و بعد سکوت کند و قرینه حالیه ای « هرگاه امری وجود داشته باشد»مثال: اگر گوینده ای بگوید:  -8

 نباشد: منظور او مشخص نیست.

 منظور او فعل یا شأن است.«: اشدهرگاه امری از امور وجود داشته ب»مثال: اگر گوینده ای بگوید:  -9

 طلب و درخواست او منظور: «باشد داشته وجود اوامر از امری هرگاه»: بگوید ای گوینده اگر: مثال -10

 .است

، زیرا هر یک از با توجه به تعدد معانی و لفظ واحد، لفظ امر مشترک لفظی است، نه مشترک معنوی -11

 .شوندمعانی به طور متفاوت جمع بسته می

 در حقوق امر با ماده نداریم، بلکه احکام قانونی به صورت دستور یا جمله خبری است.  -12

 صیغه )هیأت( امر -ب

منظور از صیغه اَمر، فعل یا شبه فعلی است که با آن انجام چیزی طلب می منظور از صیغه امر:  -1

سم ها و فعل هایی و ا شود. به عبارت دیگر، مقصود از صیغه امر، صیغه های امر غایب و امر مخاطب

می باشد که با این صیغه ها، فردی از دیگری انجام چیزی را طلب  غیره که به معنای امر هستند و

  .می کند

 نظرات درباره معنای صیغه امر  -2

 
 

نظرات درباره معنای صیغه امر 

وجوب

اعم از وجوب و استحباب
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کننده آن ندارد و اساساً ذم و نکوهش تارک کمفاد صیغه امر هیچ داللتی بر ذم و نکوهش تر نکته: -3

ای باشد که اطاعت از امر او واجب باشد، در امر نیست، زیرا اگر آمر در مرتبهامر جزء معنای صیغه 

 رت، این گونه نیست. صواین صورت، ترک اطاعت از او موجب مجازات است و در غیر این 

 داللت صیغه افعل و نظایر آن بر وجوب  -4

 
: طلب یک معنای بسیطی است که فقط بر اراده انجام فعل داللت می کند و وجوب و استحباب هر دو دلیل

از افراد طلب هستند، اما شدیدترین فرد طلب که بدون قرینه به ذهن تبادر می کند، وجوب است. به کار بردن 

یرا طلب برای هر یک از افراد لفظ امر در هر یک از معانی استحباب، وجوب، سؤال و دعا، حقیقت خواهد بود، ز

که در معنای استحباب « قبر امام حسین )ع( را زیارت کن»خود داللت می کند و بعید است جمالتی مانند 

 است، حمل بر مجاز شود، نه حقیقت. 

 
 نکات: -5

فهم مراتب طلب از خود لفظ فهمیده نمی شود، بلکه از خارج فهمیده می شود و غیر از وجوب، بقیه  -1

 احتیاج به قرینه دارند.مراتب 

ن داللت صیغه افعل و نظایر آ
بر وجوب

و اگر صیغه افعل به معنی طلب
عل  بر انجام ف( برانگیختن)بعث 

باشد
حقیقی است

و اگر صیغه افعل به معنی طلب
عل  بر انجام ف( برانگیختن)بعث 

...ا نباشد مثل تهدید یا تعجیز ی
مجازی است

مثال های معانی مجازی امر

تهدید
هرکاری می : آیه اعملوا ما شئتم

.خواهید انجام دهید

عاجز شمردن
ه یک سور: فأتوا بسوره من مثله

.مثل قرآن بیاورید

انجام کاری که احتمال حرمت آن 
را می داده ایم

ی  فاذا قضیت الصاله فانتشروا ف
م پس هنگامی که نماز تما: االرض

.شد، روی زمین منتشر شوید
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 ؛ زیرا همه اوامر در یک مرتبه نیستند.3است نه کلی متواطی 2طلب، از قبیل کلی مشکک 1کلی -2

و داللت لفظ امر بر جلوگیری از ترک یا عدم آن کار اموری هستند  است و بسیط معنای لفظ امر ساده -3

خی معتقدند امر ماهیتی مرکب که جزو ماهیت طلب و تشویق بر انجام کار نمی باشند )در مقابل بر

 دارد متشکل از طلب فعل+ طلب ترک فعل(.

ممکن است که برخی اوقات به دلیل وجود قرینه در کالم، صیغه امر از معنای حقیقی خود جدا شده  -4

و به معنای دیگری مانند تهدید، عجز از انجام کاری و غیره باشد که در این صورت استعمال صیغه 

نی امر در این معانی مجازی خواهد بود، چون وجود قرینه، عالمت این است که صیغه امر در مع

 مجازی به کار رفته است، زیرا استعمال در معنای حقیقی نیاز به قرینه ندارد. 

توان هم به جمالت انشایی اشاره کرد و هم به جمالت خبری که جمالت در بحث هیأت امر، می -5

که در ذیل  توان دو نوع از جمالت را دیدمی خبریانشایی در مجموعه قوانین نداریم، ولی در جمالت 

  می آید.

تعریف جمله خبری: عبارتی است که فعل امر ندارد، اما در مقام بیان امر است. این حالت را در 

اصطالح، خبر در مقام انشا می گویند. مراد خبر در مقام انشا و بیان امر مفید )افاده( معنای الزام و 

 ری می دهند.خبری دارند ولی معنی اموجوب دارد. مواد قانونی به این شکل هستند؛ یعنی شکل 

جمالت خبری در مقام انشای امر همراه با کلمات به ظاهر امری مانند باید، مکلف است، موظف  -الف

 است، الزام آور است، ملزم است، واجب است، ضرورت دارد ...

 به است کرده ودیعه مال حفظ برای امانتدار که را مخارجی باید گذارامانت»قانون مدنی:  633ماده 

 «.بدهد او

با توجه به اهمیت و دالیل جرم دادگاه می تواند عالوه بر »قانون آیین دادرسی کیفری:  133ماده 

مدت اعتبار این قرار شش ماه  ،موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید

این قرار پس از  ،دمی تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نمای الزم بدانداست و چنانچه دادگاه 

 «.ابالغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد

 جلسه در آنان وکیل یا و دعوا اصحاب از هریک حضور عدم»قانون آیین دادرسی کیفری:  95ماده 

 نیاز خواهان از توضیحاخذ  به دادگاه کهموردی در. نیست تصمیم اتخاذ و رسیدگی مانع دادرسی

 نتواند دادگاه هم خوانده از توضیح اخذ با و نشود حاضر شده تعیین درجلسه نامبرده و باشد داشته

 نتواند دادگاه و نشوند، حاضر دعوا اصحاب از یکهیچ قبلی دعوت با که درصورتیهمچنین بدهد، رأی

 «.شد خواهدابطال دادخواست کند صادر رأی توضیح اخذ بدون دعوا ماهیت در

 »«.قانون اساسی:  167 اصل
                                                           

است و کلی، مفهومی است که قابلیت  مصداقجزئی، مفهومی است که قابلیت صدق بر افراد متعدد را ندارد و فقط دارای یک و  جزئیکلی، در مقابل  -1

 .تعدد را داردشمول و صدق بر افراد م
این تفاوت . «وجود»و  «عدد»، «سفیدی»شود؛ مثل مفاهیم کلی مفهومی است که بر افراد و مصادیق خود به نحو متفاوت حمل می کلی مشکّک -2

 .خر و امثال آن باشدأم و تممکن است در شدت و ضعف یا زیادت و نقصان یا اولویت و یا تقد
 فاطمه، و احمد و علی بر «انسان» کلی مفهوم صدق در مثالً. شودمی حمل یکسان نحو به خود مصادیق و افراد بر که است مفهومی متواطی کلی -3

 چهره. رنگ تفاوت قد، بلندی و کوتاهی مثل است؛ آنها انسانیت جهت از غیر دیگری جهات از هست، آنها بین تفاوتی اگر و نیست آنها بین تفاوتی

http://wikifeqh.ir/جزئی
http://wikifeqh.ir/جزئی
http://wikifeqh.ir/مصداق
http://wikifeqh.ir/مصداق
http://wikifeqh.ir/کلی_مشکّک
http://wikifeqh.ir/کلی_مشکّک
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جمله خبری در مقام انشا بدون کلمات شبیه امری: عبارت خبری که در مقام بیان الزام و وجوب  -ب

است و نه تنها فعل امر ندارد، بلکه از کلمات مشابه نیز استفاده نمی کند، این شکل از الزام یا امر در 

گذار در بیان امر به این شیوه و ساختار جمله شود و حتی تمایل قانونمتون قانونی به وفور یافت می

 خبری بیشتر است، زیرا مخاطب ضرب و شدت االزم آن را بیشتر درک می کند.

 »«.قانون اجرای احکام مدنی:  114ماده 

 »«.قانون تجارت:  440ماده 

 »«.قانون آیین دادرسی کیفری:  54ماده 

 »«.قانون مدنی:  1154ماده 

 »«. دادرسی مدنی: قانون آیین  259ماده 

  

 نظرات درباره معانی صیغه امر  -6

 
 داللت صیغه امر بر مره و تکرار -7

صیغه امر هیچ داللتی بر مره و تکرار ندارد؛ اما با یک مرتبه انجام دادن مأموربه اطاعت و نظر مؤلف: 

خاصی بر امتثال امر مولی حاصل می شود و نیازی به تکرار عمل نیست، مگر این که دلیل خارجی 

 .که هر جا تکرار شده اند به دلیل خارجی بوده است آن داللت کند، مانند واجبات شرعی

 داللت صیغه امر بر فور و تراخی -8

صیغه امر هیچ داللتی بر فور و تراخی ندارد، زیرا خود لفظ صیغه امر تنها بر انجام فعل و نظر مؤلف: 

البته عقل می گوید که عمل خواسته شده را عرفاً باید ایجاد بعث و انگیزه بر انجام آن داللت می کند. 

 انجام داد و در غیر این صورت، مولی حق دارد که عبد را عقوبت نماید. 

نظرات درباره 
معانی صیغه امر 

.صیغه امر به معنی وجوب است؛ پس در معانی دیگر مجاز است: اکثر اصولیان

برای صیغه امر مشترک لفظی بین وجوب و استحباب است؛ یعنی یک بار: برخی
.وجوب و یک بار برای استحباب به طور حقیقت وضع شده است

از  صیغه امر مشترک معنوی است و به کار بردن لفظ امر در هر یک از افراد خود مج
.خواهد بود

ر صیغه امر مشترک معنوی بین چهار فرد وجوب، استحباب، دعا و سؤال است و قد: مؤلف
است و به کار بردن لفظ در هر یک از معانی فوق الذکر، « طلب»جامع همه این معانی 

د است ثانیاً، بعی. حقیقت خواهد بود، زیرا اوالً به هر یک از این معانی طلب گفته می شود
است، را زیارت کن که در معنای استحباب( ع)که بگوییم عباراتی مثل فبر امام حسین 

.مجازی باشد
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 اقسام واجب

 اقسام افعال مکلفان

 الزامی آن در که آن بی کند،می تحریص و تشویق عملی انجام به را مکلف مقدس : شارعمستحب -1

 حرام ترکش و است پسندیده آن فعل که است عملی مستحب، دیگر، بیان به باشد؛ داشته وجود

: مانند نیست، ذم مستحق آن کننده ترک ولی باشد،می ستایش سزاوار آن دهنده انجام یعنی نیست؛

 .مستحبی روزه و نماز

 مکلف از را آن متعلق انجام الزام، و جزم طور به شارع که شرعی تکلیفی حکم از است عبارت: واجب -2

 است، داده قرار کیفر ترکش برای و پاداش آن به عمل برای و نیست، آن ترک به راضی و خواسته

 امانات. ادای و روزه نماز، وجوب: مانند

 است عملی حرام دیگر، بیان است. به نداده رخصت آن انجام به و نموده الزام آن ترک به : شارعحرام -3

: مانند است، عقوبت و ذم مستحق آن فاعل و نبوده جایز آن در موجود مفسده خاطر به آن انجام که

 خمر. شرب و قمار

 بر یکی رجحان بدون ترک، و فعل بین مکلّف تخییر بر مبنی شرعی خطاب از است : عبارتمباح -4

 دیگری.

 معنای به مکروه دیگر، بیان به دارد؛می باز آن انجام از را مکلف غیرالزام طور به مقدس : شارعمکروه -5

 .داغ آب یا غذا نخوردن: مانند است، عملی ترک برای مکلف از شارع غیرالزامی درخواست

 اقسام واجب

 شخص آن مخاطب که است شرعی الزامی احکام از ایگونه عینی واجب واجب عینی و کفایی: -1

 واجب آن انجام امید به تواندنمی مکلف فرد. است واجب مستقل صورت به مکلفی هر بر و است مکلف

 جزو عبادات از دیگر بسیاری و زکات خمس، حج، روزه، نماز،. کند رها را خود تکلیف دیگران، سوی از

 است کار آن انجام شارع هدف هستند دینی واجبات از بخشی کفایی هستند. واجبات عینی واجبات

 مساوی طور به مکلفان، همه گفت توانمی بنابراین. دهد انجام را آن کسی چه که ندارد تفاوتی و

 .شودمی برداشته دیگران از تکلیف مکلفان، از برخی انجام با بنابراین. هستند دستور آن مخاطب

 مکلف از مشخصی و معیّن چیز که است واجبات از ایگونه تعیینی واجب واجب تعیینی و تخییری: -2

 از ایگونه تخییری واجب .روزه و نماز وجوب مانند ندارند، انجام برای جایگزینی و است شده خواسته

 .روزه کفاره مانند دارد، اختیار چیز چند انجام بین مکلف که است واجبات

  واجب مضیق و موسع: -3

: اگر در جایی قرینه نداشته باشیم که نوع واجب را بفهمیم، ظاهر صیغه چنین اقتضا می کند که آن نکته

عمل واجب شده، واجب عینی، تعیینی و مطلق باشد. چون اگر واجب کفایی، تخییری و مشروط بود، نیاز به 

، عدم وجوب عمل دلیل داشت. همچنین گفته شده است که وجوب را بر واجب نفسی حمل کنیم، زیرا اصل

 دیگری است که دارای مصلحت باشد. 
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 مقدمه واجب

 شود.: کل ما ال یتم الواجب اال به یعنی هر چیزی که واجب بدون آن تمام نمیتعریف مقدمه واجب -1

 محل اختالف -2

 
 اقوال درباره وجوب یا عدم وجوب مقدمه واجب -3

نظرات درباره داللت صیغه
ودن  امر بر تعبدی یا توصلی ب

واجب و در صورت فقدان  
قرینه

صیغه امر بر هیچ : مشهور
کدام از دو واجب تعبدی و 

. توصلی داللت نمی کند

ود  از یک طرف آمر نمی تواند شرط امتثال و قربت را در خ
یعنی از یک  . عمل واجب کند، زیرا مستلزم دور است

طرف واجب متوقف بر امر و از طرف دیگر، امر متوقف بر
بنابراین، صیغه امر متوقف بر واجب می. واجب می شود

ن واجب  بنابراین، صیغه امر نمی تواند بر تعبدی بود. شود
.داللت کند

انجام دادن امر به غیر از قصد قربت موجب سقوط امر از
ذمه مکلف می شود، اما بدون دلیل نمی توان آن را بر

توصلی بودن واجب حمل کرد و چون دلیلی هم بر آن  
نداریم، لذا خطاب دچار اجمال می شود یعنی نمی توان
. بر هیچیک از تعبدی و توصلی بودن واجب حمل کرد

اوامر مردد میان  : مؤلف
ر  تعبدی و توصلی بودن ب

ر  تعبدی حمل می شوند، مگ
در صورت وجود دلیل 

خارجی

اطاعت کردن از امر خداوند به حکم عقل واجب است و 
این،  بنابر. این اطاعت جز با قصد قربت حاصل نمی شود

جود تا زمانی که یک دلیل خارجی بر توصلی بودن امر و
و ندارد، به حکم عقل الزم است اوامری که بین تعبدی
ا توصلی بودن مردد هستند، بر تعبدی حمل شوند ت

ابیم که  وقتی که یک دلیل خارجی بر توصلی بودن آن بی
.  در این صورت توصلی خواهد بود

محل اختالف

آیا مقدمه واجب، واجب است یا  
خیر؟

آیا دلیل ذی المقدمه به داللت
لفظی بر وجوب مقدمات آن 

لی؟داللت میکند یا به داللت عق
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 نکات -4

محل اختالف اصولیان در بحث مقدمه واجب، تنها در مقدمات واجب مطلق است و در مقدمات  -1

واجب مشروط هیچ اختالفی وجود ندارد، زیرا مقدمه واجب مشروط واجب نیست، بلکه ذی 

 المقدمه تنها زمانی که مقدمه به وجود آید، واجب می شود. 

یست، بلکه مراد وجوب شرعی آن است. منظور از وجوب و عدم وجوب مقدمه، وجوب عقلی آن ن -2

 چون در وجوب عقلی مقدمه، هیچ اختالفی نیست.

 انواع مقدمه  -5

 
آیا دلیل ذی المقدمه به داللت لفظی )لفظی موجود باشد که بر وجوب مقدمات داللت کند( بر وجوب  -6

 مقدمات آن داللت می کند یا به داللت عقلی؟

 

 

اقوال

مقدمه واجب مطلقاً واجب 
است

مقدمه واجب مطلقاً واجب 
نیست

تفصیل

؛ مقدمه سببی واجب است
مه یعنی اگر مقدمه علت تا

.باشد، واجب است

مقدمه غیر سببی واجب 
.نیست

انواع مقدمه 

(واجب مطلق)مقدمه وجودیه 

واجبی است که وجوب آن 
متوقف بر وجود مقدماتش 

به  نیست، مانند نماز نسبت
مقدماتش

مقدماتی که وجود آن فعل 
واجب با انجام آنها ممکن 
خواهد بود مانند رفتن به 

مکه نسبت به حج

واجب )مقدمه وجوبیه 
(مشروط

واجبی است که وجوب آن 
متوقف بر وجود مقدماتش 
ه میباشد مانند حج نسبت ب

استطاعت

مقدمه ای که وجوب ذی 
المقدمه و اصل وجوب به  

.وجود آن بستگی دارد
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 دلیل مؤلف: 

هیچ یک از داللت های مطابقی، تضمنی و التزامی بر وجوب شرعی مقدمه در امر به ذی المقدمه  -1

وجود ندارد، بلکه مقدمه عقالً واجب است و تا زمانی که یک دلیل شرعی لفظی وجود نداشته باشد، 

نمی توان برای مقدمه وجوب شرعی در نظر گرفت و آن را به لفظ نسبت داد و قائل به داللت لفظی 

، تضمنی و التزامی( آن شد. پس به جز اجزا و شرایط، بقیه مقدمات وجوب وضعی )داللت مطابقی

 شرعی ندارند.

اگر قائل باشیم که هر مقدمه ای شرعا واجب است و بر هر مقدمه ای نیز به طور مستقل ثواب و عقاب  -2

ذا مترتب می شود، در این صورت باید بگوییم که اگر کسی واجبی را با تمام مقدماتش انجام ندهد، ل

باید به اندازه مقدمات آن مجازات شود و این مطلب بسیار بعید است، زیرا اگر چنین چیزی درست 

 بود، حتما باید روایاتی در این باب وجود می داشت. 

 نتیجه: مقدمه واجب عقالً واجب است، نه شرعاً و نه به لفظ شرعی.

 نکته:

ست، بر حسب تجزیه و تحلیل ذی المقدمه اگر مقدمه جزء فعلی یا عملی باشد که به آن امر شده ا -1

صل این است که تکبیر، ابه صورت داللت تضمنی بر وجوب مقدمه داللت می کند. مثال مراد از 

قرائت، رکوع و غیره واجب است. پس چیزی که جزء واجب است به واسطه وجوب کل، واجب می 

 می گویند.شود نه به خاطر مقدمیت آن. بنابراین، به تسامح به جز، مقدمه 

اگر مقدمه شرط فعل باشد که به آن امر شده، بر حسب تجزیه و تحلیل ذی المقدمه به صورت  -2

 داللت لفظی بر وجوب مقدمه داللت می کند.

اگر مراد از مالزمه عقلی این باشد که کسی که به واجبی امر می کند عقال باید مقدمات آن نیز  -3

یچ دلیلی وجود ندارد که وجوب ذی المقدمه به امر مولوی داشته باشد، درست نیست، زیرا ه

 وجوب مقدمه نیز سرایت کند، بلکه کافی است که عقل مستقال به وجوب مقدمه حکم کند. 

 داللت امر بر نهی از ضد آن

 آیا امر به شیء نهی از ضد خاص یا عام آن نیز هست یا خیر؟محل اختالف:  -1

 مثال ضد عام: ترک نماز

اقوال

لفظی که بر وجوب شرعی ذی المقدمه داللت
می کند، بر وجوب شرعی مقدمه نیز داللت می
کند، زیرا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب  

.مقدمه تالزم عقلی وجود دارد

لفظی که بر وجوب ذی المقدمه داللت  : مؤلف
رد  می کند هیچ داللتی بر وجوب مقدمات آن ندا

به جز مقدماتی که اجزا و شرایط شرعی ذی 
.المقدمه محسوب می شود



 رفدکتر معینی                                                                                                                                                                                                                               (1ردس اصول فقه )
 

27 

 

 خوابیدنمثال ضد خاص: خوردن و 

 اقوال  -2

 
چون در لفظ امر ازل النجاسه  :است عام ضد از نهی مقتضی شی به امر اینکه بر دلیل مؤلف

هیچ داللتی بر نهی از نماز وجود ندارد و اگر اشکال شود که ترک ضد خاص، مقدمه انجام واجب است 

و مقدمه واجب نیز واجب است. در پاسخ می گوییم ما قبول نداریم که ترک ضد خاص مقدمه باشد، 

و به فرض این که ترک ضد، مقدمه  شوندبلکه جزو مقارنات است که در یک زمان با هم انجام می

 باشد، ما اصال وجوب شرعی مقدمه را قبول نداریم مگر مقدماتی که جزء یا شرط عمل باشند. 

 چون این مسأله اتفاقی است. دلیل مؤلف بر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است: 

 نکات:  -3

ی نیست، زیرا وجوب یک معنای داللت امر بر نهی از ضد عام به صورت داللت مطابقی و تضمن -

  بسیط و ساده است.

ممکن است داللت امر بر نهی از ضد عام به صورت داللت التزامی بین بالمعنی االخص باشد؛  -

 مور به و ترک آن را تصور کند، حتما منع از ترک آن می کند.أیعنی اگر آمر م

 : اگر کسی ازاله نجاست را ترک کند و نماز بخواند:ثمره نزاع -4

 : نظرات دراین باره

 اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نباشد: نماز صحیح است. - مؤلف: -الف

 اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد: نماز باطل است. -                

: مطلقا نماز باطل است، زیرا در صورتی که قائل باشیم امر مقتضی نهی از ضد نیست، شیخ بهائی -ب

 .داردندر نتیجه امر به نماز نیز وجود 

 : نقد نظر شیخ بهایی

گویند این نظر درست نیست، زیرا برای انجام نماز محبوبیت ذاتی آن کفایت می کند، هر برخی می

 چند امر به آن وجود نداشته باشد.

اقوال

امر به شی عین نهی از ضد آن است

ارداکر به شی به داللت تضمنی بر نهی از ضد آن داللت د

.امر به شیء مالزم با نهی از ضد آن است

تفصیل

ی  امر به شیء مقتضی نه
از ضد خاص نیست

ی  امر به شیء مقتضی نه
.از ضد عام است

حق نظر چهارم است اما داللت امر بر نهی از ضد عام  : مؤلف
ی اگر به صورت داللت التزامی بین بالمعنی االعم است؛ یعن

آمر مأمور به و ترک آن را تصور کرده و میان آن دو ارتباط 
ندبرقرار کند، به لزوم انجام و نهی از ضد آن عمل حکم می ک
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مؤلف: نظر شیخ بهایی درست نیست، زیرا در صورتی که قائل باشیم امر به شیء موجب نهی از ضد 

نیست، باز هم امر به نماز وجود دارد و لیکن امر به آن، واجب موسع است، اما امر به ازاله واجب مضیق 

ر به نماز. در این می باشد، در نتیجه امر به ازاله با بعضی از مصادیق نماز برخورد می کند نه با ام

حالت، به حکم عقل، باید واجب مضیق را مقدم کنیم. بنابراین، اگر کسی نماز بخواند برخالف حکم 

 عقل عمل کرده است ولی صاله مأمور بها را به طور صحیح انجام داده است. 

، زیرا اجتماع اشکال: اگر هنگام نماز خواندن نماز امر به ازاله مسجد شود، تکلیف به محال الزم می آید

 امرین پیش میآید و این محال است. 

جواب: در هنگام نماز خواندن نماز، تنجز تکلیف ازاله نجاست از بین می رود و آنچه صحت نماز را در 

این مسأله تأیید می کند این است که اگر قائل به بطالن نماز شویم در این صورت، نماز بسیاری از 

سیاری از مردم در هنگام نماز، واجب مضیق و فوری بر عهده آنان است مردم باید باطل باشد، زیرا ب

 مثل پرداخت بدهی و دین.

  امر به شیء با وجود علم به فقدان شرط  

 
 : مراد از شرط

در اینجا، مراد از شرط، شرط وجوب+ شرط وقوع عمل با هم هستند، مانند طهارت برای نماز که هم واجب 

نماید، زیرا اگر شرط وجوب و شرط وقوع عمل منتفی  این شرط را نیز تحصیلاست و هم مکلف باید خود 

 باشد و آمر نیز عالم به انتفاء آن باشد، این تکلیف بماالیطاق است.

: شرط وقوع به تنهایی در اینجا مدنظر نیست، مانند طهارت برای نماز، زیرا این مکلف است که باید نکته

 چنین شرطی را تحصیل کند و این شرط در موضوع بحث ما وارد نیست. 

 آیا امر و طلب واقعی در صورت علم آمر به انتفای شرط وجوب و وقوع و وجود عمل جایز است؟

 مقابل امر و طلب امتحانی و ظاهری است. منظور از طلب واقعی در -1

ها از جواز این دانند و شاید منظور آنمؤلف: برخی از اصولیان مانند اشاعره این مسأله را جایز می -2

مسأله، در اوامر امتحانی و ظاهری باشد که محل اتفاق اصولیان نیز هست، زیرا آنان به اوامر امتحانی 

اقوال

رط امر به شیء با وجود علم به فقدان ش: مشهور امامیه و مؤلف
جایز نیست

امر به شیء با وجود علم به فقدان شرط جایز است : اشاعره
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قربانی فرزند به حضرت ابراهیم )ع( از سوی خداوند. چون در و ظاهری استدالل کرده مثل دستور 

اوامر امتحانی و ظاهری مصلحت در نفس تکلیف است نه در مکلف به و عقال نیز مانعی از این اوامر 

وجود ندارد، حتی اگر شرط وجوب و وقوع عمل نباشند، زیرا در این حالت طلب واقعی صورت 

م آن مطلوب باشد. به عالوه این طلب از این جهت یک طلب رفته است یعنی طلبی نیست که انجاگ

حقیقی است که صیغه امر در معنای طلب آن به کار رفته است و مجازی نیست. هدف از این طلب 

و درخواست، امتحان کردن مکلف است و هدف آن نیست که کار در خارج انجام شود و مکلف واقعاً 

قعی باشد ولی باالخره طلب است نه امر دیگر پس حقیقی آن را حاصل کند تا این که طلب، طلب وا

 است. 

 نسخ وجوب

 آیا جواز انجام عمل باقی می ماند یا خیر؟محل اختالف: هرگاه وجوب امری نسخ شود 

حباب، اباحه و کراهت( و جواز بالمعنی االخص )اباحه( تمؤلف: ظاهر این است که جواز بالمعنی االعم )اس

 پس از نسخ وجوب باقی نمی مانند. 

زیرا اوال دلیلی وجود ندارد که پس از نسخ وجوب، حکم دیگری یا همان حکم قبلی باقی بماند و جایگزین 

 آن شود.

از باقی نمی ماند، برداشتن ماهیت است و پس از نسخ ماهیت وجوب، دیگر جو یثانیا نسخ وجوب به معن

 زیرا وجوب یک ماهیت ساده است نه مرکب از جواز فعل و منع از ترک.

اشکال: وجوب یک ماهیت مرکب از جواز فعل و منع ترک است و برای برداشتن یک ماهیت مرکب، 

 برداشتن و نسخ یک جز آن یعنی منع از ترک کافی است. بنابراین، جواز فعل باقی می ماند.

نظر درست نیست، زیرا وجوب یک ماهیت بسیطی است که عبارت است از بعث تام اکید جواب: این 

بعد از برداشته شدن وجوب، به حکم قبل از وجوب  )تشویق و ترغیب کامل به همراه تأکید و درخواست(

 هم بر نمی گردد، زیرا قبل از وجوب با آمدن وجوب از بین رفته و برای این که دوباره حکم قبلی بیاید

نیاز به دلیل جدیدی است. البته ظاهراً در اینجا به حسب مورد سراغ اصول عملیه می رویم مانند اصل 

  .اصل احتیاط و برائت

  واجب تخییری

تعریف: واجبی که مکلف مختار باشد یکی از دو یا چند عمل را به طور علی البدل انجام دهند، مانند 

 خصال کفاره افطار عمدی.
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که شخص به انتخاب اقل و اکثر مخیر بوده و اقل نیز دارای یک وجود مستقلی در داخل  زمانینکته:  

اکثر باشد، مانند تسبیحات اربعه، مؤلف معتقد است که این بحث ثمره عملی ندارد، زیرا در اینجا واجب 

کثر را بدون نیست که مقدار زائد بر نیت وجوب یا استحباب آورده شود. بنابراین، مکلف می تواند مقدار ا

  اینکه قصد وجوب یا استحباب داشته باشد به جا آورد.

  واجب موسع:

: واجبی است که مقدار زمان تعیین شده برای انجام عمل واجب بیش از مقدار زمان الزم برای تعریف

 انجام خود عمل باشد، مانند نماز.

و وجود دارد. چنانچه نظر مشهور نیز همین  است: حق این است که واجب موسع عقال و شرعا جایز مؤلف

 است.

  :ادله مؤلف

 ها صراحت در این معنا ندارد.ظاهر بسیاری از اوامر بر موسع بودن داللت دارد، هر چند برخی از آن -1

 از نظر عقل هیچ اشکالی وجود ندارد که واجب موسع ممکن باشد. -2

اقوال
واجب تخییری همه آن چند عمل واجب می : اکثر امامیه، معتزله و مؤلف

ی شوند و اما مکلف مخیر به انجام یکی از آن ها است که بدل از بقیه م
.شود

ور در واجب تخییری تنها یک عمل واجب است و لیکن به ط: اشاعره
.غیر معین که با انجام آن توسط مکلف معین می شود
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آیا واجب است که عزم و قصد بر انجام آن  سؤال: اگر مکلف در اول وقت نماز را به جا نیاورد، 

 در وقت دوم داشته باشد؟

 ر این مسأله اختالف دارند.دقائالن به نظریه اول 

 
نتیجه: دو حالت آخر به دلیل سفارشات الهی در زمینه عمل به اوامر الهی و پیشه کردن تقوی رد می شوند. 

 شود. پس این وجوب از دلیل خارجی فهمیده می انجام عمل در وقت دوم واجب است، پس عزم و تصمیم بر

نکته: بعید است که بر انسان در مورد اعمالی که در آینده نسبت به آن ها مکلف می شود، واجب باشد که 

 عزم و قصد بر انجام آن ها داشته باشد، زیرا دلیل محکمی بر وجوب آن وجود ندارد.

 نواهی  -مبحث چهارم

 ماده نهی -الف

اقوال
واجب موسع بین افراد وقت خود، واجب تخییری است: مؤلف

واجب همان وقت اول است و اگر مکلف آن را به نحو تخییر انجام دهد، 
.مجازات نمی شود ولی معصیت کرده است

واجب منحصر به آخر وقت است و اگر مکلف آن را زودتر انجام دهد 
.واجب از او ساقط می شود

اقوال

واجب است

نفس اوامر واجب موسع هیچ : مؤلف
داللتی بر وجوب عزم و قصد در وقت 

البته ممکن است واجب . دوم ندارد
وم بودن تصمیم بر انجام عمل در وقت د

را از دلیل خارجی بفهمیم، زیرا هرگاه 
وقت نماز فرا رسد و مکلف آگاهانه به
تأخیر اندازد مکلف سه حالت دارد

تصمیم دارد که بعدا انجام دهد

ترک کند

تردید دارد
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درخواست ترک کاری به وسیله لفظ از مقام باالتر به مقام پایین تر یا طلب ترک الفعل تعریف:  -1

 بالقول استعالء

 نکات:  -2

ذکر کلمه القول در تعریف به خاطر تبعیت از عقیده اکثر اصولیان است و گرنه نهی به غیر  -

 از لفظ نیز ممکن است مانند نوشته یا فرمان کتبی.

شدیدترین « حرمت»می شود، اما « کراهت»و « حرمت»فرد  نهی در این معنا شامل هر دو -

 متبادر می شود.« حرمت»شود. به همین دلیل از نهی، معنای فرد نهی محسوب می

باالترین مقام نهی کننده از نهی شونده الزم نیست. البته کسی که مقامش از دیگری باالتر  -

دن آن کار موجب سرزنش و است و اطاعت او واجب است اگر از کاری نهی کند انجام دا

 مجازات انجام دهنده خواهد شد. 

 صیغه نهی -ب

مورد از قبیل تشکیک در اسم هستند(، طلب  4معانی صیغه نهی: تحریم، کراهت، دعا، سؤال )این  -1

 ترک فعل. 

 نکات -2

مورد اول از قبیل تشکیک در اسم  4معنای حقیقی صیغه نهی طلب ترک فعل است، زیرا  -

 هستند.

در هنگام اطالق صیغه نهی و عدم وجود قرینه معینه بر دیگر معانی یا مطلق بودن، فرد اول  -

 نهی تحریم است. 

 ها نیست.نیاز به قرینه داشتن برای سه معنای دیگر به جز حرمت دلیل بر مجازی بودن آن -

 محل اختالف -3

 مراد از نهی کف نفس است یا صرف ان ال تفعل و انجام ندادن عمل؟ 

 لاقوا -4
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 اشکال به نظر اول و جواب آن:  -5

اگر مفاد نهی، صرف ان ال تفعل باشد، به عبارتی اگر مراد از نهی، انجام ندادن امری باشد که اصال 

وجود ندارد، چگونه تکلیف به آن تعلق می گیرد در حالی که تکلیف به امر غیر مقدور نیز محال 

 است.

 جواب: 

امر عدمی را استمرار بخشیده و انجام ندهد یا آن  برخی اصولیان: مکلف قادر است که آن -

 که انجام دهد.

مؤلف: کف نفس نیز یک امر عدمی است ولی با این تفاوت که کف نفس عبارت است از  -

اینکه چیزی را که وجود نداشته در حال عدم نگه داریم اما با توجه کامل و با وجود میل و 

عل عبارت است از این که چیزی را که وجود رغبت نسبت به انجام، در حالی که ان ال تف

 نداشته در حال عدم نگه داریم و لو آن که از آن غفلت داشته باشیم.

 اقوال در داللت نهی بر دوام و تکرار -6

اقوال
صرف ان ال تفعل است

سی که کف نفس بازداشتن نفس است، زیرا ک: اکثر اصولیان و مؤلف
ا عمل منهی عنه را مثال به خاطر عالقه نداشتن انجام نمی دهد، عرف

اید بنابراین، برای صدق اطاعت و امتثال ب. مطیع محسوب نمی شود
.یستکف نفس وجود داشته باشد و گرنه صرف ان ال تفعل کافی ن
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 اجتماع امر و نهی

محل اختالف: آیا در عمل واحد جزئی که دارای دو عنوان است، اجتماع امر و نهی جایز است یا  -1

نماز خواندن در یک ملک غصبی که از یک جهت به آن امر شده و از جهت دیگر خیر؟ مانند 

 نهی به آن تعلق گرفته است. دارای دو عنوان است: غصبی بودن و نماز بودن.

 اقوال -2

 

نکته: بسیاری از اصولیان معتقد هستند که الزم است در مسأله اجتماع امر و نهی، قید مندوحه 

)توانایی( وجود داشته باشد و اال تکلیف به محال الزم می آید، اما مؤلف معتقد است ممکن است در 

ی بر دوام و تکر
ت نه

اقوال در دالل
ار

نهی بر دوام و تکرار داللت دارد و  : مؤلف
لت  لیکن نه از این حیث که صیغه نهی دال

بر آن دارد بلکه از این جهت که ماهیت  
عمل منهی عنه باید ترک شود و ترک 

ماهیت جز با ترک همه افراد و مصادیق آن 
محقق نمی شود

یغه نهی بر دوام و تکرار داللت ندارد، زیرا ص
نهی گاهی در مره به کار رفته است، مثل
نهی از ترک نماز و روزه در ایام حیض و 
گاهی در تکرار و دوام به کار رفته است، 

.مثل نهی از سرقت

ما هم قبول داریم که گاهی  : نقد مؤلف
اوقات نهی به فرد و وقت معینی اختصاص

دارد، اما بحث ما در موردی است که صیغه 
به صورت مطلق و مجرد از « التفعل»

ت هرگونه قرینه آمده باشد که در این صور
نهی بر دوام و تکرار داللت دارد مثل نهی

زن حائض از نماز

اقوال

.اجتماع امر و نهی جایز نیست: اکثر امامیه و مؤلف

اجتماع امر و نهی جایز است: اکثر اهل سنت

اجتماع امر و نهی عقال جایز است، اما عرفا جایز : برخی امامیه
نیست
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غصبی موارد بسیاری تکلیف به محال محال نباشد، مانند کسی که از روی علم و آگاهی وارد ملک 

شده و بعد نتواند از آنجا خارج شود، در حالی که وقت نماز هم تنگ شده باشد، در این صورت ممکن 

است امر و نهی نسبت به نماز و غصب متوجه او شده باشد، چون خودش اقدام به این کار کرده است 

 )قاعده اقدام(.

 

نوان )در عالم ذهن وجود دارد(، : دلیل دوم قائالن به امتناع مبتنی بر این است که تعدد عنکته

 موجب تعدد معنون )در عالم خارج وجود دارد( نشود.

 : نقد مؤلف

نقد مؤلف به دلیل اول: هر چند امر به ماهیت و طبیعت نماز تعلق گرفته و نهی نیز به ماهیت  -الف

تواند به میغصب، اما از آنجا که ماهیت هیچ وجود خارجی جز افراد و مصادیق خود ندارد، لذا امر 

افراد ماهیت به شکل بدلیت تعلق بگیرد، در حالی که نهی نیز به افراد خارجی ماهیت می تواند 

تعلق بگیرد ولی نه به صورت بدلیت. بنابراین، محبوبیتی که در طبیعت نماز است به این فرد یعنی 

ند. در نتیجه نماز در ملک غصبی مبغوضیت از طبیعت غصب نیز به این فرد خارجی سرایت می ک

 آن دو در یک عمل غیر ممکن می شود.  عظاهراً جم

نقد مؤلف به دلیل دوم: از نظر عرف و عقل اطاعت کردن از مورد نماز در ملک غصبی ممکن  -ب

باشد و اال اگر به نیست، زیرا عرفا اطاعت وقتی حاصل می شود که آن عمل قطعا محبوب مولی 

 اطاعت از آن عمل ممکن نخواهد بود. واسطه جهتی مبغوض مولی باشد قطعاً

 : قائالن به اجتماع امر و نهی نیز به دو دسته تقسیم می شود:نکته

 عده ای امر را بر نهی مقدم می کنند. -1

ادله قائالن امتناع 
ی

اجتماع امر و نه

اجتماع امر و نهی محال است، زیرا معنای امر عبارت است از طلب و اراده عمل و  
معنای نهی عبارت است از طلب و اراده ترک عمل و واضح است که اجتماع دو  

.اراده امکان ندارد، زیرا اجتماع نقضین الزم می آید

ا عملی را که می خواهیم انجام دهیم دارای دو جهت نماز بودن و غصبی بودن است، اما ب
این حال در مرحله انجام فقط یک عمل است که عبارت از نماز خواندن در ملک غصبی

پس چگونه می توان این عمل را انجام داد؟. است
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عده ای نهی را بر امر مقدم می کنند، زیرا نماز با غصب تعارض ندارد؛ یعنی وقتی از مؤلف:  -2

موضوعی نهی می شود به این معناست که هیچ یک از افراد غصب نباید انجام شوند. بنابراین، 

به وجود نمی آید تا نماز با آن تعارض داشته باشد، در حالی که غصب با نماز فردی از غصب 

چون وقتی به چیزی امر می شود به این معناست که فقط باید فردی از نماز را که تعارض دارد. 

 مزاحم دارد ترک شود و نه تمام افراد نماز.

 ادله قائالن به جواز اجتماع امر و نهی

وقتی به شریعت مراجعه می شود می بینیم که در موارد زیادی دو حکم در یک جا با هم جمع  -1

کراهت در مورد نماز خواندن در حمام و از آنجا که احکام پنجگانه  شده اند مانند جمع وجوب و

تکلیفی با یکدیگر در تضاد هستند لذا اگر جایز باشد که  وجوب و کراهت با هم جمع شوند پس 

 جمع شدن حرمت و وجوب نیز جایز می شود. 

با محبوبیت نقد مؤلف: منظور از کراهت در اینجا درجه و میزانی از مبغوضیت نیست که هرگز 

قابل جمع نباشد، بلکه کراهت در اینجا به معنی کم شدن میزانی از محبوبیت است و این هم 

اشکالی ندارد. البته نهی در این معنا از کراهت یا مجازی است یا ارشادی و حال آنکه بحث ما 

 اجتماع امر و نهی مولوی است نه ارشادی.

کرده و از انجام آن در مکان خاصی نهی کند اما با این اگر کسی دیگری را به دوختن لباسی امر  -2

نقد  حال شخص جمع بین امر و نهی کند، شخص هم عاصی و هم مطیع محسوب می شود.

مؤلف: ما قبول نداریم که چنین شخصی مطیع محسوب شود به عالوه در این مثال خیاطی 

ه از این جهت که کردن واجب توصلی است در نتیجه امر از شخص ساقط می شود، ولی ن

 اطاعت کرده است بلکه فقط از این جهت که این مورد واجب توصلی است.

نکته: بنابراین بحث اجتماع امر و نهی هم در واجب تعبدی و هم در واجب توصلی جاری می شود. البته اگر 

ی اگر واجب، واجب توصلی باشد انجام عمل هر چند در ضمن یک عمل حرام، موجب سقوط امر می شود ول

واجب تعبدی باشد، موجب سقوط امر نمی شود و فقط در موردی که ما به حرام علم نداریم، اطاعت حاصل 

می شود. چون امر به نماز وجود ندارد همچنین نهی از غصب نیز به درجه تنجز نرسیده است. به عبارت 

 دیگر چون به آن علم نداریم، لذا این نهی مزاحم امر به نماز نیست.

جهت، در رفع و از بین بردن تضاد بین دو حکم کفایت می کند. بنابراین، نماز در ملک تعدد  -3

غصبی دو عمل است که در خارج انجام می شود. ما قبول نداریم که تعدد جهت، برای رفع 

تضاد بین دو حکم کافی باشد همچنین این تعدد در مرحله اعتبار است )در ذهن( و اال در 

  فقط یک عمل وجود دارد. مرحله عمل )در خارج(،
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 داللت نهی بر فساد

 محل اختالف: آیا نهی در معامالت و عبادات داللت بر فساد می کند یا خیر؟ -1

 اقوال -2

 

دلیل مؤلف در داللت نهی بر فساد در عبادات: وقتی که امر به صورت عام وارد می شود و سپس از بعضی 

عام را تخصیص می زند. یعنی داللت می کند که برای این مصادیق آن نهی می شود، در نتیجه این نهی، آن 

کار امری وجود ندارد، لذا اطاعت از آن نیز مفهومی نخواهد داشت، زیرا عبادات توقیفی و معین هستند. مثل 

 این که مولی بگوید نماز بخوان و از سوی دیگر بگوید: در ملک غصبی نماز نخوان.

اد: چون معنای لغوی صیغه التفعل داللت دارد بر این که آن عبادت دلیل مؤلف در داللت شرعی نهی بر فس

باید ترک شود اما از آنجا که هر عبادتی را باید به قصد اطاعت و امتثال آن امر انجام داد، لذا در عبادتی که 

نها از انجام آن منع شده است، امری وجود ندارد در نتیجه چنین عبادتی فاسد خواهد بود. البته تمامی ای

 مقدماتی هستند که از طریق شرع و خارج از صیغه نهی فهمیده می شود و نه از خود لفظ و صیغه نهی.

ها نیازی به دلیل مؤلف بر عدم داللت نهی بر فساد در معامالت: چون برای صحت معامالت و ترتب آثار آن

ی، ارشادی نباشد، معامله قصد قربت نیست و نهایت چیزی که می توان گفت این است که در صورتی که نه

 منهی عنه حرام است، اما از ترتب آثار وضعی آن جلوگیری نمی کند. 

 نکته: 

هر گاه از طریق قرینه یا یک دلیل خارجی بفهمیم که آثار معامله بر آن مترتب نمی شود همین امر  -1

ا چنین داللتی از دلیل فساد و بطالن معامله خواهد بود، زیرا معنای فساد در معامالت همین است ام

اقوال
نهی در معامالت و عبادات شرعا و لغتا داللت بر فساد می کند

نهی در عبادات و معامالت فقط شرعا داللت بر فساد می کند

کندفقط در عبادات داللت بر فساد می( لغتا و شرعا)نهی به طور مطلق 

اد  نهی فقط در عبادات شرعا داللت بر فساد می کند و موجب فس: مؤلف
در معامالت نمی شود
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صیغه التفعل فهمیده نمی شود، زیرا از صیغه نهی فقط منع فهمیده می شود و این منع اعم از عدم 

 صحت و فساد است.

 در مسأله اجتماع امر و نهی نسبت میان متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است. -2

 مفاهیم

 

 

 

: عبارت است از انتفاء الحکم المشروط عند انتفاء شرطه. مفهوم شرط حکم جدیدی را مفهوم شرط -الف

 ثابت نمی کند، بنابراین، حکم قبل از شرط و بعد از شرط یکی است. 

 انواع مفهوم  -ب

مفهوم

در کالم بیان نشده است

با توجه به ساختمان ترکیبی فهمیده می شود

موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است

ق
طو

من

مستقیماً از کالم فهمیده می شود

موضوع در آن جمله ذکر شده باشد
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 نکته: داللت جمله شرطیه بر مفهوم از نوع داللت وضعی التزامی است نه مطابقی و نه تضمنی.

 اقوال

 

 

مولف به دلیل قول دوم: ما امکان این جمالت را انکار نمی کنیم، اما وجود اینگونه جمالت، مانع داللت پاسخ 

 شرط بر مفهوم دیگری نمی شود، زیرا بحث ما در این است که شرط علت منحصره جزا باشد. در نتیجه با

لبته اگر چنانچه دلیلی وجود شرط، جزاء هم وجود دارد و بالعکس؛ یعنی جزاء بیش از یک شرط ندارد. ا

داشته باشیم مبنی بر این که شرط دیگری می تواند جانشین شرط اول شود، در این صورت شرط اول را با 

ان خفی االذان »یک مخصص که همان منطوق شرط دوم است، تخصیص می زنیم. پس مفهوم جمله 

 «.فقصر ایضاان لم یخف االذان فالتقصر اال اذا خفیت الجدران »آن است که « فقصر

انواع مفهوم

مفهوم موافق

مفهوم مخالف

مفهوم شرط

مفهوم وصف

مفهوم غایت

ط
اقوال درباره مفهوم شر

شرط مفهوم دارد: نظر مؤلف
تبادر

روایات

جمله شرطیه مفهوم ندارد

زیرا شرط دیگری می تواند جانشین شرط اول 
مانند روایتی. شود و لذا حکم منتفی نمی شود

«  اذا خفی االذان فقصر صالتک»: که می گوید
اگر جمله . «اذا خفیت الحدران فقصر»و روایت 

شرطیه دارای مفهوم باشد، مفهوم روایت اول 
این است که اگر صدای اذان به گوش آمد، 
شکسته شدن نماز واجب نیست چه دیوارها 
ناپدید شوند و چه ناپدید نشوند، در حالی که 

.منطوق روایت دوم آن را رد می کند
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سؤال: آیا زمانی که صیغه های وقف، نذر و سوگند به همراه شرط یا وصف به کار می روند مفهوم دارند یا 

 خیر؟ 

 اقوال

 

 نکات: 

تفاوت جمالت شرطیه در صیغه های نذر، وقف، سوگند و غیره با دیگر جمالت شرطیه این است که  -1

را جانشین شرط یا وصف اول کرد، زیرا این در این گونه جمالت نمی توان شرط یا وصف دیگری 

جمالت با یک شرط خاصی، تمام شده محسوب می شود و دیگر نمی توان صیغه نذر یا وقف را 

 عوض کرد. 

اقوال

زیرا مقتضای مفهوم . مفهوم ندارند: آخوند خراسانی
این است که در صورت از بین رفتن شرط، حکم 

وقفت داری »نیز از بین برود، در حالی که در مثال 
دیگر ممکن نیست که واقف « علی العلماء الصلحاء

.آن را برای شخص دیگری وقف کند

مفهوم دارند، زیرا مالک وجود : مؤلف و شهید ثانی
مفهوم برای این جمالت، تبادر آن در محاورات 
است و اینکه صحیح باشد انسان آن را به وسیله 

لفظ اظهار کند
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 مفهوم وصف

 «.انتفاء حکم لموصوف عند انتفاء وصفه»تعریف: مفهوم وصف عبارت است از  -1

 اقوال -2

 

فایده صفت تنها این نیست که صفت علت منحصره باشد، بلکه صفت فایده های دیگری نیز دارد،  اشکال:

 مانند تأکید حکم و صفت.

ت شرطیه
انواع جمال

جمالت شرطیه با از بین رفتن شرط، 
موضوع جزا نیز منتفی می شود

(سالبه به انتفاء موضوع)مفهوم ندارد 

شرط علت تامه و منحصر به فرد جزا 
بوده 

مفهوم دارد و حقیقی است

شرط علت ناقصه و مقتضی و سبب 
برای جزا بوده 

مفهوم ندارد و مجازی است

اقوال

جمله وصفیه مفهوم ندارد

جمله وصفیه مفهوم دارد، زیرا : مؤلف
جمله وصفیه در صورتی که قرینه ای 
در کالم وجود نداشته باشد، به داللت

. التزامی بر مفهوم داللت می کند
مثال مفهوم جمله فی الغنم السائمه 

.زکاه، لیس فی المعلوفه زکاه است

تبادر در صورت عدم وجود قرینه

روایات

، اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد
آوردن صفت در آن لغو و بیهوده 

.است
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جواب: آوردن صفت به منظور تأکید حکم و صفت کافی نیست و اگر هم کافی باشد در حکم یک قرینه 

 حالیه است که از محل بحث ما خارج است. 

این جهت بوده که به خاطر مصلحتی، امام )ع( حکم موردی را که دارای آن اشکال: شاید آوردن صفت از 

صفت است، صریحاً برای آن شخص بیان کرده و حکم مواردی را که دارای این صفت نیستند به عهده خود 

 د.بشخص واگذار کرده باشد تا به دنبال آن برود و با اجتهاد آن موارد را بیا

ظور را قبول نداریم و اصل اختالف هم در همین جاست، زیرا سنت شارع جواب: ما آوردن صفت به این من

 چنین نیست و این فقط یک احتمال خیالی است.

نکته: اگر از دلیل خارجی بفهمیم که وصف برای مورد غالب بیان شده است، جزء مواردی خواهد بود که 

و ربائبکم »رفته و مفهوم ندارد مانند آیه قرینه داللت می کند بر این که جمله وصفیه در معنای خود به کار ن

اگر صفت برای موردی که غالبا آن وصف را داراست، وارد شده باشد مفهوم نخواهد «. الالتی فی حجورکم

 داشت. 

 مفهوم غایت

تعریف: انتفاء الحکم المغیی بغایه بعد ذلک الغایه: حکمی که به غایت وابسته شده بعد از غایت از  -1

 بین برود.

 غایت انواع -2

  
  

 

ت
انواع غای

غایت قید موضوع است مانند 
ماندن تو در خانه من تا روز جمعه 

جایز است

جایز است: حکم

تا روز جمعه : غایت

ماندن تو: مغیی

غایت قید حکم است، مانند ماندن 
تو در خانه من جایز است تا روز 

جمعه

اگر غایت قید حکم باشد، داللت 
.آن بر مفهوم روشن تر است
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ایراد و اشکال مؤلف به نظر اول: می توان به این تفصیل اشکال کرد چون در مواردی که غایت قید حکم 

کل شیء »است، باز این احتمال وجود دارد که غایت در حکم یا خارج از آن بوده باشد، به عالوه در مثال 

تحت حکم خارج هستند. زیرا اوال منطوق  ن ازآ، نیز قطعا غایت و مابعد «لک حالل حتی تعرف انه حرام

غایت بر علم به حرمت داللت می کند. ثانیا از آنجا که در این موارد حد اول و حد آخری برای علم به حرمت 

وجود ندارد، لذا صحیح نیست که مورد اختالف واقع شود. چون وقتی که غایت حد اول و آخری نداشته 

حلیت رود معقول نیست که مورد بحث واقع حصول علم به حرمت  باشد، بلکه فوری باشد یعنی به محض

وم الجمعه محل بحث خواهد بود، زیرا یشود، اما اگر غایت را تغییر داده و بگوئیم کل شیء لک حالل حتی 

 روز جمعه یک حد اول و آخری دارد.

 آیا نفس غایت داخل در حکم مغیی است یا خارج از آن؟

گونه داللت لفظی بر اینکه غایت داخل در حکم باشد، وجود ندارد، البته در  مؤلف: ظاهر این است که هیچ

بعضی موارد غایت داخل در حکم مغیی است. در هر دو صورت باید قرینه ای بر آن داللت کند، اما در هر 

جایی که کالم خالی از قرینه باشد، اصل بر این است که غایت داخل در حکم نیست، زیرا اصل عدم جاری 

 ی شود.م

ت که  
ی اس

ل در حکم
ت داخ

اقوال درباره اینکه آیا خود غای
ت؟

ت یا خارج از آن اس
ت اس

ی غای
دارا

تفصیل

اگر غایت قید حکم باشد، محل نزاع واقع نمی شود، مانند : آخوند خراسانی
چون قطعا با حصول غایت . «کل شی لک حالل حتی تعرف انه حرام»روایت 

.قطعا، خود غایت و مابعد آن از حکم بیرون هستند. حکم منتفی می شود

اگر غایت قید موضوع باشد، محل نزاع واقع می شود که آیا نفس غایت و مابعد 
.«سرت الی البصره»آن داخل در حکم مغیی است یا خیر؟ مانند جمله 

هیچ داللت لفظی بر این که خود غایت : مؤلف
داخل در حکم باشد، وجود ندارد، بلکه تابع قرینه 

بعضی مواقع خود غایت خارج از حکمی . هستیم
است که دارای غایت است و گاهی خود غایت 

داخل در مغیی می باشد، البته هر کجا که کالم 
خالی از قرینه باشد اصل بر این است که خود 

.غایت داخل در حکم نیست

تبادر
اگر جمله ای که دارای غایت است، 
مفهوم نداشته باشد، بنابراین آوردن 
غایت در آن جمله لغو و بی فایده 

.خواهد بود


