
 دکتر معینی رف                                                                                                                                                                                                                                                                            2اصول فقه 

1 
 

 باسمه تعالی
 99-98نیم سال دوم                                                                   دانشجویان کارشناسی فقه و حقوق اسالمی   -(2ربانهم ردس اصول فقه )

 موضوع جلسات 

  عموم و خصوص هفته نخست

 خصوص  و عموم هفته دوم

 خصوص  و عموم هفته سوم

 خصوص و ومعم هفته چهارم

 خصوص و عموم هفته پنجم

 خصوص و عموم هفته ششم

 مطلق و مقید هفته هفتم

 مطلق و مقید هفته نهم

 عقلی هایدلیل هفته دهم

 های عقلیدلیل هفته یازدهم

 عقلی هایدلیل هفته دوازدهم

 ظن هفته سیزدهم

 ظن هفته چهاردهم

 ظن هفته پانزدهم

 اسخ به سؤاالت دانشجویانرفع اشکال و پ هفته شانزدهم

  جزوه در کالس ارائه خواهد شد. طابق با مباحثممواد قانونی مرتبط نیز  جزوه حاضر است.منبع: 

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: (، به نحو زیر محاسبه می17+2+1=20نمره این درس از بیست نمره )

رم اخذ خواهد شد. بر خالف روال سابق، امتحان نمره که به صورت کلی در روز امتحان پایان ت 17آزمون درس از  -1

 میان ترم نخواهیم داشت.

شود و باید پیش از کالس نمره است که پس از اتمام هر مبحث توسط شما خوانده می 2خوانی عربی که متن -2

اند شود و آن دانشجو باید متن را بخوای اعالم میآمادگی متن خوانی داشته باشید، چون به صورت رندم شماره

 و در غیر این صورت، بخشی از نمره را از دست خواهد داد.

فرمت کار کالسی در صفحه  -دقیقه( 10ها در کالس به صورت کنفرانس )به مدت یافتن آرای قضایی و ارائه آن -3

دهید. نمره این بخش از کار کالسی یک نمره است. برای بعد ارائه شده است که در نهایت به استاد تحویل می

 ن آرا به سایت زیر مراجعه کنید: یافت
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx 
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 عام و خاص

 متن عربی

 فمثل نسبیین یکونان قد هما و غیره الخاصّ و (تحته الّتی االفراد لجمیع شامل لفظ هو) العام: تعریفهما

 (.الرجال) الی بالنسبة خاص و( الفقهاء) الی بالنسبة عام( العلماء)

 .هستند اشزیرمجموعه که بشود افرادی جمیع شامل که است لفظی عام: مفهوم عام

 زیادی افراد بر اینکه از اعم -1 باشد  محدودتر عام به نسبت آن شمول دایره و نباشد فراگیر که لفظی: مفهوم خاص

 .نباشد صدق قابل بیشتر فرد یک بر -2 کند داللت

 خاص «رجال» به نسبت و است عام «فقهاء» به نسبت که «علماء» مثل ،هستند نسبی گاهی خاص و عام: نکته مهم

 .است

 متن عربی

د حقیقة، و علی الخصوص الفاظهما: ال اشکال فی وجود ألفاظ تدلّ علی العموم االستغراقی لجمیع األفرا

و ربما تکون الداللة بمقدمات الحکمة کما فی الجمع المحلّی  .للتّبادر« کلّ و جمیع»مجازا و ذلک بالوضع نحو 

 و باللّام، حیث ال عهد علی قول. و تقریرها هی: أنّ الحکیم اذا أمر مثال بتوقیر الرجال الداخلین فی مجلسه،

 دون منهم جملة توقیر فیکون إلّا و الجمیع، یرید أن بدّ ال مخصوصین، أفرادا یعیّن لم و البیان مقام فی کان

 بوصف أو بقید یقیّد فربما حال، کلّ علی و. بالوضع العموم علی داللته انّ قیل و. مرجح بال ترجیحا اآلخرین

 .الحقیقة عن ذلکب یخرج ال و «العلماء الرجال أکرم» نحو حینئذ الموصوف أو المقیّد أفراد عموم علی فیدلّ

 ألنّه «الخشبة الرجال حمل» نحو االفرادی ال بالقرینة المجموعی العموم منه أرید اذا عنها یخرج انّه ذکر نعم،

 نحو الجنس منه أرید أو .منفردا حملها منهم فرد فرد کلّ ال بمجموعهم حملوها الرجال هؤالء أنّ علی یدلّ

 علی التوزیع لوجب االفرادی أرید لو إلّا و لجنسهم، أی ،(۶۰ اآلیة: التوبة ()الْمَساکِینِ وَ لِلْفُقَراءِ الصَّدَقاتُ إِنَّمَا)
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 إمّا ذلک و «اللّه إلّا إله ال» نحو النفی سیاق فی النکرة العموم، علی یدلّ مما و .المساکین و الفقراء من فرد کلّ

 اذا باللّام، المحلّی المفرد اما و .الماهیة انتفت مال إلّا و أفرادها، عموم نفی یستلزم الماهیة نفی ألنّ أو بالوضع

 کقوله أحیانا العموم فی استعمل ربما و. «المرأة من خیر الرّجل» نحو الجنس منه فیراد العهد، المه من یرد لم

 استثناء بقرینة ذلک و ان،االنس من فرد کل أی ،(۲ اآلیة: العصر ()آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ: )تعالی

 المفرد فی الحکمة مقدمات تجری ربما و .منه المستثنی من العموم ارادة دلیل االستثناء ألنّ آمنوا، الذین

 الماء بلغ اذا» نحو و ،(۱()الرِّبا حَرَّمَ وَ الْبَیْعَ اللَّهُ أَحَلَّ وَ: )تعالی قوله نحو العموم علی حینئذ فیدلّ باللّام المحلّی

 لبیّنها الحکم عن الماء افراد أو الربا افراد أو البیع افراد بعض أخرج لو المتکلم فانّ «ءشی ینجّسه لم کرّ رقد

 .البیان مقام فی ألنّه

شک الفاظی وجود دارند که بر عمومیت داللت دارند و تمام افراد و مصادیق خود را شامل : بیالفاظ عام و خاص

 باشند. د و در خصوص مجاز میشوند و حقیقت در عموم هستنمی

که طبق یک نظر  است افراد همه بر مطلق شمول اثبات عام قرائن حکمت، مقدمات: تعریف مقدمات حکمتنکته: 

 شامل موارد سه گانه ذیل است:

 نباشد؛ نیز غافل و نداشته هزل و گویی اجمال ، اهمال قصد و باشد خود مراد تمام بیان مقام در متکلم 

 اعتق»: مانند باشد، متصله قرینه اگر زیرا نباشد، کالم در تقیید بر کننده داللت منفصله یا صلهمت ایقرینه 

 ظهور انعقاد مانع چه گر باشد، منفصله قرینه اگر و کند،می گیری پیش اطالق در کالم ظهور از «مؤمنة رقبة

 برد؛می بین از را آن حجیت اما نیست، کالم

 بین گاه که است آن تخاطب مقام در متیقن قدر از منظور. باشد نداشته ودوج تخاطب مقام در متیقن قدر 

 که این مانند است، شده امر مطلق طور به سپس و آمده میان به سخن معینی مصداق از متکلم و مخاطب

 اشتر»: گویدمی و آمده شوق به مدتی از پس و گویدمی سخن گوسفند گوشت فواید درباره عبدش با موال

 .است گوسفند گوشت همان محاوره، مقام در متیقن قدر ولی گفته، مطلق چه اگر جا این در ،«اللحم

 تعریف الف و الم عهد نکته:

 الف و الم در عربی یا الف و الم عهد است یا الف و الم جنس.
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 هدع است؛ قسم سه بر خود عهد الم و الف. سازدمی معرفه را نکره هایاسم که است حرفی عهد، الم و الف

. باشد شده تکرار متنی در اسمی که است آن ذکری، عهد الم و الف از منظور. حضوری عهد و ذهنی عهد ذکری،

 و دوم بار برای وقتی اسم همان اما گیرد؛نمی تعریف حرف و شودمی تلقی نکره طبعبه اول بار برای اسم این

 فِرْعَوْنُ فَعَصَی رَسُوالً فِرْعَوْنَ إِلَی اَرْسَلْنَا» آیة در ،مثال. شودمی آورده تعریف الم و الف با رودمی کار به بیشتر

 روی معرفه شکل به آن دوم استعمال اما شده، آورده نکره بار نخستین برای رسول ،(16ـ15 /مزّمل) «الرَّسُولَ

 .است داده

 بحث، موضوع اسم به نسبت مخاطب که است آن نامند،می نیز علمی عهد الم و الف را آن که ذهنی عهد

 کلمة مثال،. نباشد گوینده خود قبلی توضیحات نتیجة آگاهی این اگر حتی باشد؛ داشته پیشین علم و آگاهی

 این در نظر مورد غار که داندمی خواننده چه، است؛ قبیل این از( 40 /توبه) «الغَار فی هما إذ» آیة در «الغار»

 .کردند سپری مدتی آن در مدینه به هجرت حین در بوبکرا و( ص) اکرم پیامبر که است غاری همان عبارت،

 مخاطب برای و حاضر تکلّم، حین که باشد اسمی آور یاد عهد، الم و الف که که است آن هم حضوری عهد

 «اضرالح الیوم» همان ،«الیوم» از مراد ،(3 /مائده) «دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیوْمَ» آیة در مثال،. است بدیهی و آشکار

 .امروز یعنی است؛

 درباره نحوه داللت هر یک از الفاظ الفاظ                                   نظرات             

 
 

انواع 
الفاظ 
عام و 
نظرات
درباره
نحوه 
داللت
آن 

الفاظی هستند که وضعا داللت حقیقی بر عموم افرادی دارندکل و جمیع

جمع همراه با الف و الم مثل 
ه به شرطی ک« الرجال»کلمه 

دو قول: الف و الم عهد نباشد
وجود دارد

وضعا و حقیقتا داللت بر عموم افرادی دارد : عالمه حیدری
داللت آن ها بر عموم حقیقت و داللت آنها بر خصوص، )

(تبادر: دلیل-(مجازی است
این داللت، از راه مقدمات حکمت است: آخوند خراسانی

نکره در سیاق نفی
هیچ فردی در : مثل)

(  کالس نیست

وضعا داللت بر عموم می کند
نفی داللت آن بر عموم به خاطر این است که نفی ماهیت، مستلزم

.جمیع افراد ماهیت است
مفردی که همراه با الف و الم 

اد اگر مر-(االنسان: مثل)است 
از الف و الم در آن، الف و الم 

نه ای حقیقتا به گو-عهد نباشد
است که از آن جنس اراده 

می شود

.گاهی به کمک قرینه در عموم استعمال می شود

.از راه مقدمات حکمت در عموم استعمال می شود
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 آن دارای که افرادی عمومیت به صورت این در که شود مقید صفتی یا شرط قیدی به عام لفظ است ممکن: نکته

 خارج خود حقیقی معنای از عام و کن احترام دانشمند مردان به که ینا مانند کرد خواهد داللت هستند، وصف یا قید

 .رود می کار به خود عام معنای در بلکه شود نمی مجاز وصف یا قید آن واسطه به عام و شود نمی

 

نکته: اگر در مورد دوم، عام افرادی باشد، در این صورت واجب است که صدقات میان هر فرد از افراد فقیر و مسکین 

 تقسیم شود.

 متن عربی

 الدخول متیقّن ألنّه للخصوص، موضوعة هی إنّما للعموم، وضعها المدّعی األلفاظ إنّ: قالوا المحققین بعض انّ ثمّ

 الخصوص ارادة تیقن علی یدلّ إنما انّه: األول علی یرد و .«خصّ قد و إلّا عام من ما» انّه اشتهر لما و اللفظ، تحت

انواع عام

اکرم »: به عامی  گفته می شود که شمول و سریان آن به حسب افرادش لحاظ می شود، مانند: عام افرادی
و به طور که حکم اکرام بر روی تک تک افراد فقیه رفته است و هریک از مصادیق به تنهایی« کل فقیه

.مستقل، موضوع حکم است

م بر  لفظ عامی است که مجموع افراد آن به یک باره موضوع حکم قرار می گیرد؛ یعنی حک: عام مجموعی
همه افراد به صورت مجموع و با هم بار می شود؛ به بیان دیگر، مجموع بما هو مجموع در حکم یک 

مجموعه واحد می باشد که امتثال آنها با هم و در یک زمان، مطلوب موال است

ق حکم عامی  است که شمول آن بر افراد و مصادیقش به صورت بدلیت می باشد؛ یعنی متعل: عام بدلی
رفته عام، فردی نامعین از افراد عام است نه همه افراد؛ به بیان دیگر، حکم روی فرد نامعینی از افراد عام

رد  در این نوع عام، هر یک از افراد عام که تحقق پیدا کند، اطاعت امر موال حاصل می شود و انجام ف. است
دیگری الزم نیست

صور خروج عام از معنای حقیقی خود

وقتی که عام، عام مجموعی باشد، عام به کمک قرینه از معنای حقیقی خود خارج می شود، 
یعنی مجموع مردان چوب را حمل کردند نه این که هر یک جدا : مانند حمل الرجال الخشبه

.جدا چوب را حمل کردند

دقات انما الص»: وقتی که عام، عام مجموعی باشد و از لفظ عام، جنس اراده شده باشد، مانند آیه
.در این صورت نیز منظور از عام عام مجموعی است. «الفقراء و المساکین
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 و للخصوص، الوضع إثبات أراد إن هذا. له اللّفظ وضع علی دلیال یکون ال االرادة تیقّن ألنّ له، الوضع علی ال

 المثل أن: الثانی علی یرد و .ذلک فی معه متّفقون فنحن یقینا، اللفظ تحت الدخول إثبات من بیّناه ما أراد إن

 فهو، .بمخصّص دائما تخصّص ومللعم الموضوعة األلفاظ أنّ علی یدلّ ألنّه أدلّ، للعموم الوضع علی المشهور

 .للعام إلّا یکون ال التخصیص انّ ثانیا و للعموم، بالوضع اعتراف أوال

                هانظرات                            دلیل                       

 

 توافق عموم و خصوص

 متن عربی

 الخاصّ یکون و «الفقهاء العلماء اکرم» و «العلماء ماکر» نحو بهما عمل الظّاهر متوافقا خاصّ و عامّ ورد اذا

 العام حمل «فساقهم تکرم ال» و «العلماء اکرم» نحو الظّاهر متخالفی کانا اذا اما. ذلک غیر أو التأکید لزیادة

 .الدلیلین بین عرفی جمع ألنّه الخاصّ علی

نظریه ها  
درباره  
وضع 
الفاظ 
عموم 
ظ برای الفا

خصوص 
به طور 
همزمان

ر این الفاظ د: مولف
واقع برای عموم 
وضع شده اند و 
برای آن حقیقی 
هستند و استعمال
آن برای خصوص 

مجازی است

اگر منظور شما این باشد که خصوص از لفظ عام اراده می
شود ما می گوییم این دلیل نمی شود که لفظ عام برای
طعا  خصوص وضع شده باشد و اگر منظور شما این باشد که ق
.خصوص در لفظ عام داخل است که ما هم قبول داریم

از نظر « الفاظ عام برای عموم وضع شده اند»قاعده مشهور 
چون مفاد این قاعده این است که . داللت قوی تر است

ص، الفاظی که برای عموم وضع شده اند حتما به وسیله مخص
ی  که از آن این دو قاعده به دست م. تخصیص داده می شوند

تخصیص -2. الفاظ عام برای عموم وضع شده اند-1: آیند
.همیشه از آن عموم است و غیر عام تخصیص زده نمی شود

این الفاظ در :برخی
واقع برای خصوص 
وضع شده اند و 

استعمال آن ها برای 
عموم مجازی است

قطعا خصوص در لفظ عام داخل است

ما من عام اال و قد خص : قاعده مشهور
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 گردانیدن خاص و دادن اختصاص: لغت در تخصیص

 اگر معنی این در و است تخصیص اصولی معنی عام حکم از خاص کردن خارج: فقه اصول اصطالح در تخصیص

 تخصیص و شود مقدّم عام بر داللتش، بودن تر ظاهر جهت به خاص دلیل و نباشد جمع امکان عام و خاص دلیل بین

 .است کرده اراده را خاص غیر عام، از حکیم گویندۀ که شودمى حکم نتیجه در یابدمى تحقّق

 در مناسبت به آن از که است تخصیص فقهی معنی چیزى به کسى دادن اختصاص اما: فقه اصطالح در صتخصی

 .است رفته سخن قضاء و نکاح هبه، زکات، صالت، نظیر هایىباب

 افراد از شماری و نموده محدود را آن تاثیر و نفوذ گستره و زندمی تخصیص را عام که است دلیلیتعریف مخصص: 

 .کندمی بیرون آن کمح از را عام

 

 

 
 .باشدمی اجمال و ابهام آن، مصداق یا مفهوم در که شودمی گفته مخصصی به: مخصص مجمل

انواع 
مخصص

مخصصی است: لفظی
که در قالب لفظ و 

کالم می آید

از نظر عرفی به عام  : متصل
ر،  چسبیده باشد؛ به بیان دیگ

ت مخصص در صورتی متصل اس
لکه به که کالم مستقلی نباشد، ب

واسطه اتصال به کالم دیگری
افاده تخصیص کند

صفت

شرط

غایت

استثنای متصل

بدل جز از کل

ه  مخصصی است که ب: منفصل
عام متصل نیست، بلکه در 
ل کالمی دیگر به صورت مستق

آمده است، به گونه ای که عرف  
آن را جزء جمله عام یا از 

ملحقات آن به شمار نمی آورد

ز مخصصی که ا: لبی
نوع معنا بوده و قالب

ان لفظی ندارد؛ به بی
دیگر، مخصصی که
ددر لفظ و کالم نباش

انواع مخصص 

مخصص لبی

مخصص مجمل

مخصص مبین

مخصص لفظی

مخصص مبین

مخصص مجمل

مجمل مفهومی

مجمل مصداقی
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 .نیست آن در واجمالی ابهام هیچ ، مفهوم نظر از نه و مصداق نظر از نه و بوده روشن کامال آن معنای: مخصص مبین

 
 

 حجّیة العامّ المخصّص بغیر المجمل : متن عربی

الحقّ، کما نقل عن أصحابنا و کثیر من الجماعة، أن العامّ المخصّص بغیر المجمل حقیقة فی جمیع افراده و 

حجة فیما بقی مطلقا، سواء کان المخصّص متّصال أو منفصال، و احتجّ القائل بمجازیته النّافی لحجیته بأنّ الباقی 

بأنّ افراد العامّ اذا کانت عشرة و خصّص  :و توضیحه .أحد مراتب المجاز و ال قرینة تعیّنه فیکون العامّ مجمال

منها أربعة فیمکن أن یکون الباقی و هو الستة کلّها مرادة لآلمر، و یمکن أن یرید أقلّ منها فیطرأ االجمال فی 

 الی ادونه مما أقرب المثال فی الستة و ردّهم من وافقهم علی المجازیة بأنّ الباقی أقرب المجازات، ألنّ .العامّ

 .مجمال حینئذ العامّ یکون فال العشرة،

 فانّه نحوه، و کاالستثناء کان اذا متّصل او بمنفصل خصّص اذا العامّ أنّ للحجیة المانعین جواب فی الحقّ لکنّ و

 فأخرجها للعامّ المشمولة األفراد بعض زاحم و عارض المخصّص أنّ األمر غایة حقیقة، افراده جمیع فی مستعمل

 فأیّ للحکم، و للعامّ مشمولة بأجمعها فهی العامّ افراد باقی اما و. العامّ فی الدّخول عن یخرجها لم و مالحک عن

انواع رابطه دلیل خاص و دلیل عام

و « اکرام کن علما را»به هر دو عمل می شود مثل : در ظاهر باهم موافق اند
ای بر( مثل اکرام فقیه)و در این صورت، خاص « اکرام کن علمای فقیه را»

تأکید بیشتر و امثال آن خواهد بود

و « اکرام کن علما را»مثل : اگر عام و خاص در ظاهر با هم مخالف بودند
د در این صورت، باید حمل عام بر خاص شو« اکرام نکن علمای فاسق را»
(  رام شوندیعنی همه علما نباید اکرام شوند بلکه فقط علمای غیر فاسق اک)

.چرا که این، راه جمع عرفی بین دو دلیل عام و خاص است
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 اکرم» نحو الیه المضاف و کالوصف المتّصل المخصّص کان اذا اما و الیه؟ وصل إجمال أیّ و حجیته عن مانع

 ایضا، مجاز ال حقیقة لکنّه و افراده، بعض فی مالمستع العامّ کان إن و فهذا «الفقه علماء» أو «الفقهاء العلماء

 األفراد لجمیع شموله هی إنّما العام عمومیة و. تخصیص ال العامّ لدائرة تضییق -الحقیقة فی -هذا مثل ألنّ

 هذه فی العامّ حجیة هذا فعلی .الفحول بعض به صرّح کما ضیقة، أو واسعة کانت سواء دائرته، من المرادة

 مخصّص دون من لکن و أفراده بعض منه أرید و العامّ استعمل اذا نعم، .إجمال أیّ علیها یطرأ لم قةالضّی األفراد

 اکرم» نحو بعض دون المعیّنة األفراد بعض ارادة علی مقالیة أو حالیة قرینة بنصب بل منفصل، ال و متّصل

 ضیر ال ایضا مثله فی العامّ حجیة و ..المجازی االستعمال هو فهذا هناک، لقرینة الفقهاء بها مریدا «العلماء

 .غیرها و المرادة األفراد بین المفصّلة هی هنا القرینة ألنّ -مجازا االستعمال کان إن و -فیها

: بحث در این است که وقتی عام به وسیله مخصص مبین تخصیص زده شود و برخی از افراد آن از تبیین مسأله

افراد بعد از تخصیص حجت است؟ یعنی نسبت به باقیمانده هر کجا شک  دهتحت عام خارج شوند آیا عام در باقیمان

 کردیم آیا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم یا خیر؟
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 :متن عربی

 کلّ اکلت» یجوز فال افرادا، باألقلّ یکون أن یلزم التّخصیص أن أصحابنا بین األظهر األشهر أن اعلم :تنبیه

 .مستهجن ألنّه رمانات، عشر أکل قد و ألف فیها و «تسعین و ئةتسعما إلّا البستان فی رمّانة

 مستهجن تخصیص از مصداقی را اکثر تخصیص اصولیون، مشهور و آن حکم از عام افراد بیشتر اخراج: اکثر تخصیص

 .شمارندمی قبیح و ناپسند را آن و دانسته

 اجمال مخصص

 :متن عربی

 نحو «التخصیص علی الدال اللّفظ هو» فاللفظی. لبّیا إما و لفظیا یکون أن إمّا المخصص المخصّص اجمال

 ارادة علم اذا «العلماء اکرم» نحو «اللفظ دون العقل علیه دلّ ما هو» اللّبی و. «فساقهم تکرم ال و العلماء اکرم»

نظرات 
درباره  

حجیت عام   
پس از 
ا  تخصیص ب
مخصص 
غیر مجمل

ر اگر عام به وسیله مخصّصی غیر مجمل، تخصیص خورده باشد، د
لق جمیع افراد آن عام، حقیقت است و در باقی مانده افراد، به نحو مط

خواه مخصّص متصل: حجّت است( یعنی بدون نیاز به هیچ قیدی)
باشد و خواه، منفصل

در تمام افراد خود 
مجازی است و 
استعمال عام در 

باقیمانده افراد حجت 
نیست

ه ای افراد باقی مانده، یکی از مراتب مجاز است و در عین حال قرین: دلیل
هم نیست که مجاز را معیّن کند، پس در این صورت عام، مجمل  

ی همه مراتب مجاز با یکدیگر مساوی نیستند و برخ: پاسخ. می شود
حالتی  نسبت به سایر مراتب به عام نزدیکتر هستند پس عام در چنین

.مجمل نمی شود

مولف

آن، عام وقتی به وسیله مخصص منفصل یا متصل همانند استثناء و امثال
تخصیص می خورد، حقیقتا در جمیع افرادش استعمال می شود

ن اکرام ک»از قبیل « مضاف الیه»و « وصف»اگر مخصّص متصل باشد مثل 
ضی  در این صورت گرچه عام در بع« اکرام کن علمای فقه را»یا « علماء فقیه را

افرادش استعمال شده ولی باز هم حقیقت است و نه مجاز

چ  اگر عام استعمال شود و مراد از آن، بعضی افرادش باشد و در عین حال از هی
یه یا مقالیه،  مخصّص متصل یا منفصلی استفاده نشود بلکه با نصب قرینه حال

«  ا رااکرام کن علم»بعضی افراد عام اراده شوند و بعضی اراده نشوند شبیه 
فقهاء باشد، در این صورت -به خاطر وجود قرینه ای-درحالی که مراد از آن

.این استعمال، مجازی خواهد بود
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 اما و .یهماف الثانی عن الکالم تقدّم قد و مجمل، غیر أو مجمال، یکون أن إمّا: منهما کلّ و .منهم الفساق غیر

  .مصداقا مجمال أو مفهوما، مجمال یکون إمّا فهو: اللفظی المجمل

. الوجوه بعض من مجمال أو الوجوه، جمیع من مجمال یکون أن إما: مفهوما فالمجمل المفهومیة الشبهة

 بتاتا، بالعامّ العمل یمکن فال(. ۱()مْعَلَیْکُ یُتْلی ما إِلَّا الْأَنْعامِ بَهِیمَةُ لَکُمْ أُحِلَّتْ: )نحو الوجوه جمیع من فالمجمل

 بین دائرا أو المتباینین، بین دائرا یکون أن إما: الوجوه بعض من المجمل و. مجمل اآلیة فی المستثنی ألنّ

 أحدهما، فی ال و یقینا، أحدهما لخروج معا فیهما بالعامّ العمل یمکن ال: المتباینین بین فالدائر. األکثر و األقلّ

 اذا «زیدا تکرم ال» أو «زیدا إلّا العلماء اکرم» نحو منفصال أو متصال الخاصّ کان سواء مرجح، بال یحترج ألنه

 إما: األکثر و األقلّ بین الدائر و .الفردین هذین عدا فیما حجة العامّ نعم،. علی ابن و محمد ابن بین زید تردد

 تکرم ال» ورد ثم «العلماء اکرم» ورد اذا کما :المنفصل فالمخصص .متّصال إما و منفصال، المخصّص تکون أن

 الخاصّ فان ایضا، الصغیرة مرتکب من و منه األعمّ أو فقط الکبیرة مرتکب بین الفاسق تردد و «العلماء فساق

 له مخرج ال و العام لفظ تحت األمر أول من داخل فهو الصغیرة مرتکب اما. فقط الکبیرة مرتکب فی محکّم

 .ظاهرا مزاحم ال و له معارض ال فیه العامّ فظهور العام، تحت من یخرج حتی الخاصّ تحت دخوله تیقّن لعدم

 نحو: االستثناء غیر کان ما فامّا. االستثناء هو یکون أو االستثناء، غیر یکون أن إما: المتصل المخصّص و

 االیمان، ظاهر علی کان من أو الملکة صاحب بین العادل تردّد و «العلماء عدول اکرم» أو «العدول العلماء اکرم»

 بعد إلّا ظهوره یتمّ لم العامّ ألن -االیمان ظاهر علی کان من هو و -االجمال مورد فی بالعام العمل یمکن فلم

 اذا اما و .باألصل فینفی یعلم لم المجمل للفرد فشموله العامّ، لدائرة تضییق -الحقیقة فی -هذا فمثل. القید
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 بعضهم رجّح کالم، و اشکال محل فهو «الفسّاق إلّا العلماء اکرم» نحو الستثناءا هو المتصل المخصّص کان

 أنّ اخترنا حیث نحن و. الکالم انتهاء بعد إلّا العام ظهور عدم بدعوی المتّصلة المخصّصات من بغیره إلحاقه

 األظهر کان عموم،ال من ال الحکم من -باالستثناء -بعضها إخراج بدلیل افراده جمیع فی مستعمل فیه العامّ

 افراده، باقی مع بلفظه شمله العام ألنّ الصغیرة، مرتکب المثال فی هو و االجمال مورد فی بالعامّ العمل عندی

 .له مخرج ال العام تحت الصغیرة مرتکب هو و المشکوک بقی و الکبیرة مرتکب هو و الخروج المتیقن خرج ثم

 خصام، و کالم المقام فی فلألصولیین مصداقا، مشتبه بخاصّ خصّصام العامّ کان اذا أمّا و المصداقیة الشبهة

 عدول اکرم» مثل منفصال، أو متصال المخصّص کان سواء المقام، فی بالعام العمل یمکن ال انّه األظهر لکنّ و

 زید اشتبه و «العلماء فساق تکرم ال» بعده ورد و «العلماء اکرم» ورد أو «الفساق إلّا العلماء اکرم» أو «العلماء

 المثال فی العام ألنّ الفاسق، بغیر تقییده و العامّ تنویع أوجب الخاص ألنّ ذلک و فاسق، أو عادل بأنّه العالم

 معلوم غیر المشکوک صار الفاسق بغیر التقیید بعد لکنّه و أوال، بعمومه المشکوک شمل إن و الثالث و الثانی

 حالة له تکون أن إلّا الفسق، مشکوک ألنه الخاصّ، تحت کذا و دالة،الع مشکوک ألنّه بقیده، العامّ تحت الدخول

  .بها فیؤخذ سابقة

 بغیر المقیّد العامّ تحت داخل فهو الفاسق، غیر و العادل غیر ثالث فرد الفسق المشکوک إنّ: قلت فان

 و واقعا، الفاسق منه ادیر انّه الظاهر لکنّ و. الفسق معلوم الفاسق من أرید اذا صحیح، هذا نعم،: قلت .الفاسق

و العادل و ال واسطة بینهما فیکون الفرد الباقی تحت العام بعد التخصیص هو العادل  الفاسق إلّا الواقع فی لیس

الواقعی فقط، فیکون المشکوک حینئذ مشکوک الدّخول تحت إحدی الحجّتین، فالمرجع فیه األصول العملیّة 
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ا فی المقام، حیث انّها ال ثبات المراد أو الوضع فی مقام الشک فیهما، و ال اللفظیة، ألنّ اللفظیة ال مسرح له

لیس فی الشّبه المصداقیة فی المقام شک فی وضع لفظ العام أو الخاص و ال فی المراد منهما، إنما الشک فی 

ص المجمل هذا کلّه اذا کان المخصّ .أمور خارجیة أوجبت التردّد فی دخول الفرد المعیّن تحت أحد العنوانین

عدم رضاه باکرام فساقهم،  «اکرم العلماء»و أمّا اذا کان المخصص المجمل فیه لبّیا، کما اذا علمنا فی  .لفظیا

فذکر جماعة: عدم المانع فیه من إجراء حکم العام علی المشکوک لحسن مؤاخذة المولی لمن ترک اکرام من 

التخصیص باللّبی إنّما یکون غالبا تخصیصا باالفراد  شک فی فسقه منهم. و ذکر بعضهم فی علّة ذلک ایضا أنّ

الفاسق و « زید»المصداقیة ال بالمفهوم، و ذلک أن یعلم المخاطب بأنّ اآلمر باکرام العلماء ال یرضی باکرام 

الفاسق منهم، ثم یشک فی خالد منهم انّه فاسق او ال، فیجرون علیه حکم العام. و لعلّه کما ذکروا؛ و « عمرو»

: کقوله العموم فی کالنّص العامّ ظهور کان لو نعم، .ان للتأمل فیه مجال واسع لعدم ثبوت تلک األغلبیةإن ک

 العامّ فی منهم المشکوک دخول کان الحکم عن منهم أعدائه بخروج علم و «أسرتی أفراد من فرد کلّ اکرم»

 مطلقا، أعدائه باکرام یرضی ال انّه صرّح وا علمنا و «جیرانی اکرم»: ورد لو کذلک و. شموله ظهور و لقوّته وجیها

 فی للشک ظاهرا جاریة هنا للعامّ التخصیص عدم أصالة کانت جیرانه، فی له أعداء وجود فی شککنا و

 .العامّ تحت داخال المشکوک الفرد فیکون تخصیصه،
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 نمی عام ومعم به و کند می سرایت عام به مخصص اجمال: )شبهه مصداقیه( مصداقی مجمل مخصصحکم 

 ، زیرا فرد مشکوک نه در عام داخل است و نه در خاص.کرد عمل توان

 غیر به مقیّد عامّ تحت لذا و است فاسق از غیر و عادل از غیر سوّمی فرد است، مشکوک فسقش که کسی: اشکال

 شود؟می داخل فاسق

 کسی فاسق، از مراد ظاهرا ولی. باشد الفسق معلوم فاسق، از مراد که صورتی در است صحیح این آری،: پاسخ اشکال

 وجود بین این در سوم فرد عنوان به ایواسطه دیگر و عادل یا و داریم فاسق یا واقع، عالم در و. باشد فاسق واقعا که است

 همچنان مشکوک فرد لذا و. است واقعی عادل فرد ماند،می باقی عام تحت تخصیص، از پس که فردی تنها پس. ندارد

انواع 
شبهه

یمخصص لبی یا عقل

مخصص لفظی

شبهه 
مفهومیه

شبهه مفهومى ابهام و 
ظ تردید در مفهوم  یک لف

را می گویند

شبهه 
مصداقیه

در جایی است که معنای
لفظی روشن می باشد،
ا ولی در تطبیق آن معن

بر مصادیق خارجی شک
وجود دارد

حکم انواع مجمل  
مفهومی یا شبهه  

مفهومیه  

اجمال از تمام  
جهات  

اجمال مخصص به عام  
م  سرایت می کند و به عمو
عام نمی توان عمل کرد

اجمال از بعضی از  
جهات

ندائر میان متابینی

اجمال به عام سرایت می 
کند نه به عموم عام می  

ی شود عمل کرد نه به یک
از آن ها

به عموم عام عمل نمی شود،  : دلیل
تحت  زیرا یکی از متباینین یقینا از

عام خارج است و نه می تواین به  
ن  یکی از متباینین عمل کنیم چو
ترجیح بالمرجح پیش می آید

ردائر میان اقل و اکث

مخصص منفصل
اجمال به عام سرایت  

نمی کند و به عموم عام  
عمل می کنیم

مخصص متصل

ند  اجمال به عام سرایت می ک: غیر استثنا
: دلیل. و به عموم عام نمی توان عمل کرد

اصاله العدم شمول عام نسبت به فرد  
مجمل

: داجمال به عام سرایت نمی کن: استثنا
به عموم عام عمل : دو دیدگاه وجود دارد

عمل : دیدگاه دوم–( مولف)می کنیم 
نمی کنیم، زیرا عام ظهوری ندارد
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. لفظیه اصول به نه کرد رجوع عملیه اصول به باید بنابراین است؟ حجّت کدام تحت آیا که ماندمی باقی خولالد مشکوک

 آنها وضع یا مراد در شک که آیندمی کار به مواردی در لفظیه اصول زیرا. ندارند جایی مقام، این در لفظیه اصول که چرا

. ندارد وجود دو آن از مراد در یا و خاص یا عام لفظ وضع در شکی ،نظر مورد مصداقیه شبهه در آنکه حال و باشیم داشته

 .است داخل عنوان کدام تحت که شود مردّد معیّن، فرد شده موجب که است ایخارجیه امور در هست که شکی فقط

 ندارد رضایت گوینده «را علما کن اکرام» در که باشیم داشته علم اینکه مثل: (عقلی) لبّی مجمل حکم مخصص

 مشکوک مورد بر را عام حکم که ندارد وجود مانعی که اندگفته علما از جماعتی اینجا در کنیم، اکرام را علما فسّاق که

 .کنیم اجرا

 

 
 دلیل به استناد با اما کرد، عمل عام عموم به بتوان و باشد صحیح گروه این نظر اول دلیل به توجه با شاید: نظر مؤلف

 .کرد عمل امع عموم به توان نمی دوم

 هم ما و «کن اکرام مرا خانواده افراد از فرد هر»: بگوید کسی اینکه مثل ،باشد عموم در نصّ همانند عام ظهور اگر: نکته

 تحت در مشکوک شخص بودن داخل صورت این در اند،بیرون حکم این شمول از گوینده دشمنان که باشیم داشته علم

 .است آشکار و ظاهر شمولش و است قوی اشعمومیت در عام زیرا ،است درست و وجیه عام،

 نیست راضی هرگز که کند تصریح گوینده خود یا بدانیم ما و «کن اکرام مرا همسایگان»: شود وارد اگر همچنین و

 در آیا که کنیم شک طرفی از و. شوند اکرام( همسایه غیر چه و باشد همسایه چه) مطلق طوربه دشمنانش، از یکهیچ

 جاری -الظاهرعلی -عام تخصیص عدم اصل صورت این در نه؟ یا دارد وجود او برای دشمنی گوینده، مسایگانه میان

 .ماندمی باقی عام تحت در همچنان مشکوک فرد نتیجه در و است عام تخصیص در شک که چرا شودمی

 مخصص فحص از قبل عام به عمل

 :متن عربی

ص
ص

ک به عام در مخ
ادله قائالن به تمس

ی
ل لب

مجم

ما  بجاست مولی کسی را که مشکوک الفسق از عل: جواز مجازات
را اکرام نکرده، مؤاخذه کند

ورت تخصیص با مخصص لبّی غالبا با افراد مصداقی ص: اغلبیت
از می گیرد نه با مفهوم یعنی با مخصّص لبّی، مصادیق خاصی
کلّی تحت عام خارج می شوند نه اینکه با مخصّص لبّی، یک مفهوم

از تحت عام خارج شودو این در صورتی است که مخاطب می داند 
ق و علما را اکرام کن، راضی نیست که زید فاس: آمر که می گوید

سپس شک . عمرو فاسق از میان علما مورد اکرام واقع شوند
که می کند که خالد در میان علما، فاسق است یا نه؟ در اینجاست

.  علما حکم عام را بر این مورد اجرا می کنند
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 عدا فیما األظهر، هو لعلّه و: الجواز -۲ .األکثر قول هو و: الجواز عدم -۱ :قولین علی المسألة هذه فی اختلفوا

 هی بل فیها، اشکال ال مما العام حجیة أنّ المانعین فحول بعض به صرّح الّذی و .المجید الکتاب عمومات

 به صرّحالم ثم .المخصّص احتمال هو و عدمه و المعارض وجود فی النزاع إنّما و العموم، الصالة عندهم مسلمة

 عنهم باألخبار اآلخذین السّالم علیهم األئمة ألصحاب بالعامّ األخذ جواز فی اشکال ال انّه ایضا بعضهم کالم فی

 عصورنا فی النزاع إنّما و .استعالم ال و فحص دون من عنهم یتلقّونه ما بعمومات العمل علی المستمرّة لسیرتهم

 فی خاص النّزاع أن ایضا صرّحوا کما .لعمومها المخصّص فیها رکث و کثرت و األخبار فیها انتشرت التی هذه

 .لها المخصّص عن الفحص قبل بها فیؤخذ المحاورات أهل سائر عمومات أمّا و. السّنة و الکتاب عمومات

 

اقوال درباره عمل به عام قبل
از جستجوی مخصّص

عدم جواز: اکثریت اصولیان

جواز

تفصیل: مؤلف

در غیر از عمومات قرآن  
مجید جایز است مانند  
تمسک به عمومات سنت

در تمسک به عمومات کتاب
جایز نیست
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 :متن عربی

 بالعلم إلّا تتحقّق ال هی و واجبة السّالم علیهم خلفائه و سبحانه اللّه إطاعة أنّ: بعضهم عن ما -۱ المانعین ادلّة

 المسلّم هو کما العامّ، هو و بالحجة، العمل أن: عنه الجواب و .بالفحص إلّا یحصل ال هو و المعتبر الظن أو بالمراد

 خروج ذلک أنّ: عنه الجواب و .واجب باألقوی العمل و العامّ، من أقوی الخاص إنّ -۲ .االطاعة تحصیل فی کاف

 محلّ هو الوجود المحتمل الخاص و به، العمل وجوب فی اشکال ال الوجود ومالمعل الخاصّ ألنّ المقام، عن

 .الجواز عدم علی المنقول االجماع -۳ .الکالم

 ما بعد اجماع یتمّ کیف و .کثیرین مجوزین لوجود ثابت غیر األصول فی حجیته تسلیم بعد انّه: عنه الجواب و

 کان السّالم علیهم األئمة أصحاب عمل أنّ فی اباالرتی و االشکال بعدم األساطین بعض قول من عرفت

 عن یتفحّصون کانوا السّالم علیهم األئمة بعد الفتوی و االجتهاد أرباب انّ نعم، .فحص دون من بالعمومات

 علی إلّا یدلّ ال هذا و. األدلة من عسر بال علیه الوقوف یمکن ما مجموع عن بل معارض، کل عن و المخصّص

 کانت إن و -روایة بمجرد بفتوی منهم المفتی یفتی لئلّا و الواقعیة، األحکام علی العثور فی اهتمامهم شدة

تعیین محل نزاع از سوی قائالن به عدم جواز

بحث فقط منحصر در عمومات قرآن و سنت است و در سایر عمومات می توان به عام  
.عمل نمود

یرا که به عمومات ایشان عمل می نمودند هیچ اشکالی نیست، ز( ع)برای صحابی ائمه 
نتشر سیره عملی چنین بوده است و اختالف فقط نسبت به زمان ماست که اخبار ائمه م

.شده است

ر این مخالفان اصاله العموم را قبول دارند و در حجیت آن بحثی ندارند ولی اختالف تنها د
است که آیا تعارض وجود دارد یا خیر؟
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 تلک بطالن منه یظهر معارض أو مخصّص وجود ذلک بعد له یتبین ثمّ بها، یعمل و فتواه تنتشر و -لفظیة حجة

 و مطلقا و خاصّا و مّاعا السنة و الکتاب فی أنّ علی األخبار من یدلّ ما -۴ .وهن ذلک فی فیکون الفتوی،

 أمّا. علمت إن بمقتضاها العمل یجب و السنة و الکتاب فی ذلک وجود فی اشکال ال انّه: عنه الجواب و .مقیّدا

 الزم المجید الکتاب فی لکنّه و. معلوم فغیر السنة فی العام مخصّص عن الفحص وجوب علی األخبار هذه داللة

 عمومه و لظهوره کان فلربما. علیهم أنزله و السّالم علیهم بالمعصومین هقرن سبحانه اللّه ألنّ الظّاهر، علی

 المعصومین نصوص فی و الکتاب نفس فی الکافی الفحص أجرینا فاذا. تنافیهما شخصیة اشارات و حالیة قرائن

 الظهور أو القاالط أو العموم أصالة أجرینا المطلقة، أو العامة آیاته لبعض شارحا أو مقیّدا أو مخصّصا نجد لم و

 أهل سائر کحال معهم حالنا و عصر، کل فی واسطة بال رأسا بها المشافهون نحن فانّا السنة بخالف بها، عملنا و

 بال الحال فی علیها یجیبون و المحاورة حالة فی التخصیص عدم و العموم أصالة یجرون الذین المحاورات

 عن ما: أحدها :بأمور موهون هو و التّخصیص، عدم لةأصا هو المجوز دلیل غایة إنّ -۵ .فحص ال و تأجیل

 ما خالف ذلک أنّ: عنه الجواب و .بها الشخصی الظنّ علی موقوفة اللفظیة األصول هذه مثل حجیة انّ بعضهم،

 اشتراط ألنّ و بها، شخصی ظنّ مالحظة دون من األصول هذه اجراء علی العقالء سیرة ألنّ المحققون، علیه

 إنّما اللفظیة األصول حجیة انّ بعضهم، عن ما: ثانیها .غالبا حصوله لعدم بتاتا حجیتها یوهن هاب الشخصی الظنّ

 لم و بها نشافه لم الّذین نحن أمّا السّالم، علیهم المعصومین أصحاب هم و شبههم و باألخبار للمشافهین هی

 التّمسّک و بأخبارهم األخذ علی للشّیعة مالسّال علیهم األطهار األئمة حثّ أنّ: عنه الجواب و .فال معنیّین نکن

 جاریة ایضا اللّفظیة األصول فاذن. األحکام فی عنهم المرویّة األحادیث بتلک معنیّون انّنا علی یدلّ بها بالعمل
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 .اللّفظیة األصول هذه حجّیة مستند هی و ایضا ذلک علی العقالء سیرة و حقّهم، فی جاریة کانت کما حقّنا فی

 عدم اصالة اجراء عدم یوجب للعمومات الشریعة فی کثیرة مخصصات بوجود االجمالی العلم حصول أنّ: ثالثها

 کالمتّصلة المعلومة، بالمخصّصات التفصیلی العلم الی منحلّ االجمالی العلم ذلک انّ: عنه الجواب و .التّخصیص

 فان .ظاهرا ثابتة عدمه فاصالة ویبد فیه فالشک الباقی و عیانا، الفقهاء أیدی بین الموجودة و المشهورة و

 لبعض مخصصات بعض بوجود االجمالی العلم فانّ تفصیال المعلومة المخصّصات تلک خروج مع انّه: قیل

 عن التجنّب یجب ال التی المحصورة غیر الشبهة باب من یکون ربما المقدار هذا انّ: قلنا ایضا، باق عمومات

 و العمومات حجیة أصل توهین سبب لکان منجّزا کان لو االجمالی العلم هذا مثل انّ علی .أطرافها بعض

 احتمال فصار «خصّ قد و إلّا عامّ من ما» قیل حتّی التّخصیص شیاع: رابعها .حجّیتها تسلیم المفروض

 حتی المثل هذا قائل نعرف لم انّه: عنه الجواب و .الفحص بعد إلّا ترجیح فال عدمه، الحتمال مساویا التخصیص

 ثم .حجّیتها تسلیم المفروض و أجمع العمومات لحجیة توهین فهو صحّته تقدیر علی و صحّته، و قیمته نعرف

 ألنّ المجازیّة، علی القرینة عدم اصالة و الحقیقة اصالة عن أخری عبارة إلّا هی ما التّخصیص عدم اصالة انّ

 .الفحص قبل بهما االعتداد و جریانهما فی -ظاهرا -ألحد اشکال ال هما و التّخصیص، بمجازیة قائلون األکثر
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 دلیل                                                             رد دلیل                                                        

 

 

ادله قائالن به 
عدم جواز عمل به 
عام قبل از فحص

قطعا اطاعت خداوند سبحان و 
خلفای او بر ما واجب است و این 
ا  اطاعت محقق نمی شود مگر اینکه م
به مراد او علم یا ظن معتبر داشته

رای باشیم و این، جز بعد از جستجو ب
.ما حاصل نمی شود

در تحصیل اطاعت خدا همان طور 
که مسلّم است، عمل برطبق 

حجّت کافی است و این حجّت، 
.همان عامّ است

خاص از عام، قوی تر است و عمل به 
.دلیل قوی تر، واجب است

این مدعا، خروج از محل بحث 
زیرا اگر خاص، وجودش . است

رطبق معلوم باشد، بالاشکال باید ب
آن عمل کرد، ولی آنچه محل 
کالم است، خاصی است که  

.وجودش احتمالی است

ادامه ادله 
قائالن به عدم
جواز عمل به 
عام قبل از 

فحص

اجماع منقول بر عدم 
جواز، قائم است

.اجماع منقول در اصول حجت نیست

لما، اگر هم حجت باشد، چنین اجماعی ثابت نیست زیرا بسیاری از ع
.عمل به عام قبل از فحص از مخصص را جایز می دانند

ک، از بزرگان این بوده است که بدون اشکال و شسیره عملی بعضی 
اصحاب ائمه بدون فحص، به عمومات اخبار عمل می کرده اند

اخبار و ادله است که  
می گوید در کتاب و 

سنت، عام، خاص، مطلق 
.و مقید داریم

.اوال این روایات داللت بر وجوب فحص ندارند

را ثانیا این تفحص نسبت به قرآن الزم است، زیرا خداوند سنت
ره پس از فحص و نیافتن مخصص و غی. قرین قرآن قرار داده است

اما در مورد روایات . اصاله العموم و اصاله الظهور جاری می شود
اصاله العموم و اصل عدم تخصیص را اجرا می کنیم، زیرا ما در هر

زمانی مخاطب روایات هستیم مانند اهل محاوره 
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 به اجمالی علم مه باز هستند مشخص و معلوم که هایی مخصص شدن خارج از پس اینحال : بااشکال به دلیل سوم

 است. باقی ها مخصص از برخی وجود

 آن، اطراف برخی از اجتناب که است محصوره غیر شبهه موارد از بساچه است، باقی که مقدار این: پاسخ به اشکال

 . نیست واجب

 آنکه لحا و گردد سست عمومات، حجیّت اصل که شودمی موجب باشد، منجّز ایاجمالی علم چنین مثل اگر عالوه،به

 .است مسلّم و مفروض عمومات، این حجیّت

ادامه ادله 
قائالن به عدم  
جواز عمل به  
عام قبل از 

فحص

اصل عدم  
ه  تخصیص ک
ل  به ادله مقاب

ضعیف است

برخی اصولیان حجیت
ل اصول لفظیه مانند اص
عدم تخصیص را 

متوقف بر حصول ظن
شخصی می دانند

این مدعی برخالف رأی محققین 
که است زیرا سیره عقال بر این است

این اصول را بدون مالحظه ظن 
.  شخصی، اجرا می کنند

نیز اشتراط ظن شخصی به این
اصول، کلّا حجیّت این اصول را از 
بین می برد چرا که غالبا چنین 

.ظنّی حاصل نمی شود

ول بعضی گفته اند که حجیّت اص
که لفظی فقط برای کسانی است

به طور شفاهی، مخاطب روایات و 
امثال روایات بوده اند امّا برای 

کسانی مثل ما که مورد خطاب 
ت شفاهی نبوده ایم، این اصول حج

.نیستند

شیعیان را وادار( ع)اینکه ائمه 
رند  می کردند که اخبار آنان را بگی

ر و برطبق آنها عمل کنند، دال ب
این است که ما نیز در احکام و 
.در اخبار، مقصود و مراد هستیم
س اصول لفظیه در حق ما نیز 

جاری می شوند

ادامه ادله 
قائالن به عدم
جواز عمل به  
عام قبل از 

فحص

اصل عدم  
تخصیص 
که به ادله 

مقابل  
ضعیف است

ما علم اجمالی داریم به 
اینکه مخصص های زیادی  
در شریعت برای عمومات 

وجود دارد ( کتاب و سنت)
و همین علم اجمالی موجب 

می شود که نتوانیم اصل
عدم تخصیص را اجرا 

نمائیم

این علم اجمالی منحل می شود به علم  
ل تفصیلی نسبت به مخصصات معلوم مث

مخصص های متصل و مشهور و مخصص هایی  
پس  . که در نزد فقهاء مشهور و آشکار است

شک در بقیّه مخصص ها شک بدوی است و  
علی الظاهر باید در آنها اصل عدم مخصص 

.جاری کرد

جا  تخصیص، امری شایع است تا آن
ت هیچ عامی نیس»: که گفته شده

« مگر اینکه تخصیص خورده است
پس احتمال تخصیص با احتمال

یچ  عدم تخصیص برابر است و لذا ه
( تخصیص یا عدم تخصیص)طرف 

ترجیحی ندارد مگر پس از فحص

با فرض صحت این قاعده، این 
قاعده موجب سست شدن حجیت 
تمام عمومات می شود در حالی که  
فرض این است که حجیت عمومات

مسلم و قطعی است

در ضمن گوینده این مثل مشخص
.نیست تا صحت آن مشخص شود
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اصالت عدم تخصیص، چیزی جز همان اصالت حقیقت و اصل عدم قرینه بر مجازیت نیست، زیرا اکثر علما قائل : نکته

شوند این دو اصل قبل از فحص اجرا می -ظاهرا -به مجاز بودن تخصیص هستند و بدون اشکال از جانب احدی از علما

 .گیرنده و اعتنای عقال قرار میو مورد توج

 :متن عربی

 -۲ .المسلّمة العام بحجیة التمسّک -۱ :هی و المانعین ردّ فی قدّمناه فیما اکثرها اتضح قد و المجوّزین ادلة

 الفحص یجب ال الّتی المجاز عدم کأصالة انّها -۳ .التّخصیص عدم اصالة من الحاصل النّوعی بالظنّ االکتفاء

 و األحادیث، بتلک خوطبوا الّذین السّالم علیهم األئمة أصحاب به کلّف ما بعین مکلّفون إنّا -۴ .جریانها قبل

 الرجوع هو و األحکام استنباط فی یسلکونها کانوا الّتی الطریقة بعین مأخذها من األحکام بأخذ لنا یقضی هذا

 لکثرة بینهم و بیننا بالفرق بعضهم ردّه و .محتمل مخصّص عن فحص أو توقّف دون من الحدیث ألفاظ حاقّ الی

 الکثرة و للقلّة لیس عندهم، و و عندنا موجودة المخصّصات انّ: جوابه و .األخبار من بأیدینا فیما المخصّصات

 علیهم عصرهم فی کانوا الّذین ألنّ حالهم، من أیسر حالنا إنّ یقال ربما انّه مع. عدمها و الحجّیة فی دخل

 لوجود احتمالهم مع الرواة بعض ألسنة علی القلیل إلّا األخبار من یصلهم یکن لم عنهم، ونناء لکنّهم و السّالم

 السلف فانّ زماننا، فی أمّا .الفحص قبل التوقّف عنهم ینقل لم انّهم مع تصلهم، لم کثیرة مخصّصة أخبار

 جنب الی فجعلوا بوّبوها و هاکل یکن لم إن الیهم وصل مما األحادیث جلّ دوّنوا قد -خیرا اللّه جزاهم -الصالح

 من مانع فال مسلّمة، هی و فیها خلل ال العامّ حجیة أنّ ذکرناه مما اتّضح قد و .معارضه و مخصّصه عام کلّ

 أن یمکن البیان مقام فی لیس الخبر أنّ دلیل من علمنا اذا نعم، .البیان مقام فی العامّ کان اذا ظاهرا بها العمل

 او مفسّر، او مخصّص، او متمم، له یکون ربما إذ نواحیه، جمیع من بالخبر العمل من کمانع الدلیل ذلک یکون
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 فی االحتیاط عدم و التسامح من کان منسّقة و مبوبة کانت لمّا عصورنا فی األخبار انّ االنصاف نعم، .ذلک غیر

 حدیث أول الی فینظر ه،أدلت و أخباره جمعت قد فیه و الفقه، أبواب من باب الی الفقیه یأتی أن االستنباط

 لیس و باب فی عاما وجد اذا لکن و. الباب فی المجموعة المسألة أحادیث بقیة یترک و علیه یعمل و فیأخذه

 و یمینا الضرب و الحدیثیة، و الفقهیة الکتب بطون فی الغوص علیه یجب ال -ظاهرا -فانّه فیه مخصّص له

 حرج و عسر و العموم الصالة و األخبار لحجیة مسخ هذا ألنّ ،العامّ لذلک مخصّص علی العثور الحتمال شماال

 کما فقط المسألة باب فی بالفحص االکتفاء بعضهم کالم فی نعم، .تطبیقه و بمقتضاه العمل للمانعین یمکن ال

 استقصاء فی الظّن لهم یحصل انّه الظاهر و .األکثر هم و المخصص وجود بعدم بالظن اکتفوا بعضهم و. بینّاه

 مقام فی نظریا مختلفون االستنباط، مقام فی عملیا متّفقون الجلّ أنّ یظهر هذا فمن. فقط الباب خبارأ

 .االستدالل

 
 

ادله قائالن به جواز 

.عمل به حجیت عام برای تحصیل اطاعت کافی است

حصول ظن نوعی از اصل عدم تخصیص کافی است

(در عدم فحص)اصل عدم تخصیص مانند اصل عدم مجاز است 

به آن مکلف شده( ع)ما مکلف هستیم به همان چیزی که اصحاب ائمه 
یز بودند و هر طریقی را که آن ها برای استنباط احکام می پیومدند، ما ن

ث باید از همان طریق احکام را دریافت کنیم که همان رجوع به الفاظ حدی
بدون فحص از وجود مخصص های احتمالی است 
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 دلیل از اگر البته. نیست عام حجیت به کردن عمل از مانعی باشد، حکم بیان مقام در عام که صورتی در ظاهرا: نتیجه

 چون. باشد خبر آن به عمل از مانعی حکم در دارد امکان نیست حکم نبیا مقام در خبر ان که کنیم پیدا یقین خارجی

 .باشد دیگری چیز یا مفسر یا متمم خبر آن است ممکن

 که عامی روایت کردن پیدا با اند، شده منظم و بندی فصل روایات که ما عصر در که است این انصاف: عقیده مؤلف

 بردن بین از و روایات حجیت رفتن بین از موجب حقیقت، در رکا این زیرا نیست، واجب آن از فحص ندارد، مخصصی

. کنند عمل سخن این به ندارد امکان نیز مانعین خود حتی که شود می فراوان مشقت و سختی تحمل و العموم اصاله

 کردن پیدا با که است این ظاهر اما. کرد اکتفا بررسی و فحص به توان می فقط موضوع همان در که قائلند برخی البته

 مخصص وجود عدم به ظن تا شده مخصص از فحص باب همان در موجود روایات تمام در باید باب، یک در عامی روایت

 .شود حاصل

 در باید حداقل که این بر دارند توافق هم با استنباط مقام در عمال فقها اکثر که شود می معلوم شد گفته آنچه از: نکته

 .دارند اختالف یکدیگر با نظری های بحث و استدالل مقام در اما ود،ش فحص نظر مورد باب همان روایات

 
 عام دلیل برای ضمیر تعقب

 :متن عربی

 غیر الضّمیر جملة فی الحکم کان و افراده بعض الی یرجع ضمیر تعقّبه ثم العموم فی ظهور لعام انعقد اذا

 -لرجوعه بالضمیر التّجوز مع عمومه علی العامّ ءبقا و. العامّ ذلک تخصیص :ثالثة أقوال فهاهنا العامّ، فی الحکم

 مع عمومه فی العامّ ظهور اختالف هو منشأها انّ الظّاهر و .التوقّف و. مرجعه من یراد ما بعض الی -حینئذ

 نَیَتَرَبَّصْ الْمُطَلَّقاتُ وَ) :تعالی بقوله لذلک مثّلوا و مرجعه، من یراد ما افراد تمام الی رجوعه فی الضّمیر ظهور

عمل به 
عام پیش 

از 
جستجوی 
مخصص 

جستجوی مخصص 
متصل

هو اگر تردید در وجود مخصص متصل ناشی از احتمال فراموشی یا س
ود، به عموم عام عمل می ش: قلم یا اشتباه افراد در نقل مخصص باشد

زیرا چنین احتمالی از نظر خردمندان سست و مرجوح است

گاهی بروز برخی عوامل خارجی سبب پنهان ماندن بخشی از یک  
نمی توان به عموم عام عمل می شود: سند می شود

جستجوی مخصص 
منفصل

در برخی موارد شیوه بیان گوینده و روش معمول وی آن است که  
انه  همواره عموماتی را بیان می کند و پس از آن با بیان عبارات جداگ

چون عام در معرض تخصیص است نباید  : آن را تخصیص می زند
بدون فحص به عموم عام عمل نمود

ل اگر لفظ عام در معرض تخصیص نباشد، جستجوی مخصص منفص
.الزم نیست و می توان به عموم عام عمل کرد
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 المطلّقات من بالرّجعیات مخصوص الردّ أنّ یعلم ألنّه( ۱()بِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ بُعُولَتُهُنَّ وَ: )تعالی قوله الی( بِأَنْفُسِهِنَّ

 .البائنات دون

 و» نحو العامّ تخصیص علی قرینة الضّمیر کان واحد، بحکم محکومین الضمیر جملة مع العامّ کان اذا و

 فیما اما. المطلّقات من خاصة الرجعیات ارادة فی الجملة هذه مثل لظهور «بردّهنّ أحق أزواجهنّ المطلّقات

 أول من للعامّ ظهور النعقاد الضّمیر فی التجوّز و عمومه علی العام بقاء األظهر إنّ: یقال أن فیمکن فیه نحن

 ذلک بقاء و تمّ، و استحکم قد نّهأل الظهور، ذلک یزیل ال ذلک بعد الضمیر تعقّب و بحکم، علیه الحکم و األمر،

 هذه أمثال من الذّهن الی سبقه و المعنی هذا تبادر ندّعی أن یمکن و .المتأخر الضّمیر ظهور یزحزح الظهور

 .أحری التوقف کان إلّا و ذکرنا، ما أحقیة اتّضح هذا، تمّ فاذا. الجمل

 عام افراد از برخی به که بیاید ضمیری آن بالدن به سپس و باشد داشته عموم در ظهور عام گاه هرمحل اختالف: 

 خیر؟ یا ماند می باقی خود عمومیت به عام آیا باشد داشته فرق نیز عام جمله با ضمیر دارای جمله حکم و برگردد

 

 
 و کرده پیدا ظهور عمومیت در عام ابتدا در چون. شویم توقف به قائل باید گرنه و است بهتر دوم نظر: توضیح مولف

 ظهور اوال. شود عام ظهور رفتن بین از موجب تواند نمی ضمیر آن بنابراین، است آمده آن دنبال به ضمیری آن از بعد

 .است متبادر عمومیت در عام معنای ثانیا. شود می ضمیر ظهور رفتن بین از باعث و شده تمام عام

اقوال مسأله

عام تخصیص داده می شود: برخی اصولیان

می  عام به عمومیت خود باقی است ولی در ضمیر مجازیت پیش: مؤلف
.آید زیرا ضمیر به برخی از افراد مرجع بر می گردد و مجاز می شود

توقف: برخی
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گشت به تمام افرادی که از مرجع ضمیر بین ظهور عام در عمومیت خود با ظهور ضمیر در باز: اختالف اقوال أمنش

 اراده شده اختالف وجود دارد. 

طالق  عام است و شامل« المطلقات»در این آیه « والمطلقات یتربصن بانفسهن ... و بعولتهن احق بردهن»آیه مثال: 

 فقط به طالق های رجعی باز می گردد.« بعولتهن»رجعی و بائن می شود ولی ضمیر در 

ام با جمله ای که دارای ضمیر است یک حکم داشته باشد، در این صورت ضمیر قرینه است بر اینکه هر گاه ع: نکته

 .آن عام تخصیص داده شود مانند آیه فوق

 مخالف و موافق مفهوم به عام تخصیص

 :متن عربی

 العامّ خصیصت علی االتفاق نقل :الموافقة بمفهوم العامّ تخصیص :المخالفة و الموافقة بمفهومی العامّ تخصیص

 فاکرام «الفاسق المعلّم خدام اکرم و الفساق تکرم ال» نحو باألولویة، فیه الحکم کان ما: هو و الموافقة، بمفهوم

 الحاکم العقل بمعونة الموافقة مفهوم علی اللفظ داللة لقوة فیه إشکال ال هذا انّ الظّاهر، و. أولی المعلّم نفس

 خاصّ شرعی دلیل -إذن -فهو المعلّم، نفس بین و المعلم خدّام بین لحکما مناط باتحاد القطع و باألولویة،

 و عموم المفهوم و العامّ بین کان اذا اما .مشهور عرفی بجمع الدلیلین بین جمع ألنّه علیه فیقدّم عاما عارض

 اللفظیة، دلةاأل کسائر انّه األظهر و خالف، ففیه «العلماء خدام اکرم و الفسّاق تکرم ال» نحو وجه من خصوص

 بمفهوم العامّ تخصیص .کذلک فهنا العملیة األصول اجتماعهما مورد فی وجه من الخاصّ و العامّ فی أجرینا فاذا

 و «الفقراء أعن» نحو بحجیّته قلنا اذا الشرط مفهوم مثل هو و المخالفة بمفهوم العامّ تخصیص أمّا و المخالفة

 شرعی خاصّ دلیل ألنّه به بتخصیصه القول المشهور أنّ نقل أقوال، و فخالف «مؤمنین کانوا إن الفقراء أعن»

 العامّ بین المطردة القاعدة علی به العامّ فیخصّص عاما دلیال عارض العلّیة و بالمالزمة العقل حکم بمعونة لفظی

 العامّ ألنّ العام، علی یقدّم فال ضعیف، المفهوم هنا و أقوی، ألنّه العام علی قدّم إنما الخاصّ بأنّ ردّ و .الخاصّ و
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 الدلیلین بین جمع ذلک ألنّ بل منه، أقوی انّه ألجل العام علی الخاص تقدیم کون منع: جوابه و .منه أقوی هنا

  .المفهوم فی موجودة بعینها الجهة هذه و الطّرح، من أولی هو و مشهور، عرفی بجمع

 و «عدوال کانوا إن النّاس اکرم» نحو له معارض اصّخ ورد و عاما المفهوم کان اذا یخالفه بما المفهوم تعقّب

 کما تخصیصها یمکن ال لبیّة قضیة ألنّه بنفسه، ال لکن و المفهوم، تخصیص فالظاهر «الفاسق المجاهد اکرم»

 و .«عدوال منهم المجاهد غیر کانوا إن النّاس اکرم» المعنی فیکون منطوقه فی یکون التخصیص لکنّ و قرّروا،

 و «عدوال کانوا إن النّاس اکرم» نحو وجه من خصوصا و عموما تعقبه ما بین و المفهوم بین لنسبةا کانت اذا

 الخصوص و العموم تعارض مثل فی أجرینا فاذا اللّفظیة، األدلة کسائر انّه األظهر لعلّ و. فوجوه «العلماء اکرم»

 .کذلک المقام فی کان العملیّة األصول وجه من

 
  :موافق مفهوم نکات

 باشد. داشته وجود اولی طریقی به آن در حکم که است مفهومی موافق مفهوم -1

تخصیص 
عام به 
مفهوم

عام را : مفهوم موافق
تخصیص می زند

الفساق مانند التکرم. لفظ به طور قوی بر مفهوم موافق داللت می کند
«و اکرم خدام المعلم الفاسق

در تعارض مفهوم که یک دلیل شرعی و خاص است با عام به جهت 
جمع عرفی بین دو دلیل، دلیل خاص مقدم می شود

عام  : مفهوم مخالف
را تخصیص می زند

از انجا که مفهوم مخالف نیز به حکم عقل یک دلیل خاص شرعی  
ه لفظی است اوال به خاطر مالزمه که در آن عقل حاکم است و ثانیا ب

نبال آن خاطر علیت یعنی این که وقتی انحصار بیاید مفهوم نیز به د
ل در نتیجه در تعارض دلیل خاص مفهومی با دلیل عام، دلی. می آید

خاص به خاطر جمع عرفی بین دو دلیل مقدم  می شود مانند اعن 
.  الفقراء و اعن الفقراء ان کانوا مؤمنین
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 مانند موارد اینگونه که است این اظهر مولف نظر به باشد، وجه من خصوص و عموم مفهوم، و عام رابطه هرگاه -2

 کنیم می رجوع عملیه اصول به آنها اجتماع مورد در وجه من خصوص و عموم در اگر پس. هستند لفظیه ادله

 .کرد عمل چنین باید نیز اینجا در
به دلیل اقوی بودن عام از خاص عام باید مقدم شود. یعنی هر جا خاص قوی تر باشد، : اشکال درباره مفهوم مخالف

 عام را تخصیص می زنند.

 و است دلیلین طرح و تساقط از بهتر جمع و است الدلیلین بین عرفی جمع عام بر خاص تقدم دلیل: پاسخ اشکال

 .است ضعیف( خاص) مفهوم اینجا در ولی است تر قوی عام از خاص

 : نکات مفهوم مخالف

هرگاه مفهوم عام باشد و دلیل خاصی وارد شود که با آن تعارض داشته باشد، ظاهر این است که خاص منطوقی مفهوم  -1

یه لبی است که نمی را تخصیص می زند اما دلیل خاص مستقال مفهوم را تخصیص نمی زند. چون مفهوم یک قض

توان آن را تخصیص داد اما منطوق عام را تخصیص می دهد. مانند اکر الناس ان کانوا عدوال و اکرم المجاهد الفاسق 

و مفهوم مخالف آن این می شود که اکرام مردم فاسق واجب نیست چه مجاهد باشند و چه غیر مجاهد و نتیجه 

 کن اگر غیر مجاهد، عادل نیز باشند.تخصیص نیز این می شود که مردم را اکرام 
آید عموم و خصوص من وجه باشد، اظهر آن است که به اصول  ولی اگر میان مفهوم و آنچه که به دنبال آن می -2

 عملیه عمل می شود.
 

 استثنائی که به دنبال چند عام می آید:

 :متن عربی

 ظهوره -۲ .األخیر الی الرجوع فی ظهوره -۱ :أقوال الکلّ، أو األخیر الی فیرجع عمومات، االستثناء تعقّب اذا

 .المذکورین المعنیین بین اللفظی االشتراک -۳ .العامّة الجمل من واحدة کلّ یعنی المجموع الی الرجوع فی

 فی ظهور ال ألنّه الرابع، القول األظهر و .األقوال أحد الی الذهاب عن التّوقف -۵ .بینهما المعنوی االشتراک -۴

 یصیر حتی الحقیقة عالمة االستعمال لیس و منهما، کلّ فی مستعمل هو نعم، .المجموع أو األخیرة الی رجوعه

 أو فقط األخیرة الجملة من یکون أن من أعمّ قبله مما االخراج لمطلق موضوع إذن فاالستثناء لفظیا، مشترکا

 منه االخراج متیقن األخیر العام عم،ن. «الفساق إال الحکماء جالس و الفقراء أعن و العلماء اکرم» نحو المجموع
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 یمکن ال مجملة فیها العمومات فتبقی قرینة الی منها االخراج یحتاج محتملة العمومات باقی و حال کل علی

 العموم فی بالعامّ النطق أوّل الظهور انعقد إن و ألنّه ظاهرا، االستثناء مورد الی بالنسبة عمومها علی التعویل

 انسالخه أوجب االستثناء هذا تعقّب و الکالم انتهاء الی متزلزال یبقی الظهور هذا لکن و اء،االستثن لمورد حتّی

 .ظاهرا العملیة األصول الی فیه فیرجع المورد هذا من

 :نظرات درباره این مسأله

 استثنا در بازگشت به جمله آخر ظهور دارد. -الف

استثنا به هریک از جمله های عام وارد شده و همه آن ها  یعنی دارد؛ ظهور ها همه جمله به بازگشت در استثنا -ب

 .را تخصیص می دهد

یعنی یک بار جداگانه وضع شده برای رجوع  استثنای مذکور مشترک لفظی میان دو معنایی که ذکر شده است؛ -ج

 به جمله آخر و بار دیگر جداگانه وضع شده برای رجوع به همه جمالت.

میان دو معنا )یعنی وضع شده برای قدر جامع بین انها که عبارت است از مطلق اشتراک معنوی است  مصنف: -د

 خارج کردن از ما قبل چه خارج کردن جمله اخر و چه تمام جمالت.

 دلیل: 

 این جمالت هیچ ظهوری ندارند که استثنا به جمله آخر باز می گردد. -1

 .گردد یم باز ها همه جمله به استثنا که ندارند ظهوری هیچ جمالت این -2

البته استثنا در هر دو مورد استعمال شده است ولی استعمال نشانه حقیقت نیست تا این که استثنا مشترک  -3

 لفظی باشد.

 توقف -هـ

نتیجه: به هر حال استثنا جمله آخر را یقینا خارج می کند، اما خروج بقیه جمالت نیازمند قرینه است و در نهایت 

 باید به اصول عملیه رجوع کرد.

 تخصیص قرآن با قرآن و سنت

 :متن عربی

 تخصیصه فی و .القطعیة بالقرائن المحفوف و المتواتر بالخبر و بالکتاب الکتاب تخصیص جواز فی اشکال ال

 .األکثر عن المنقول هو و الجواز، -۱ :أقوال و اشکال الحجیة لشرائط الجامع الواحد بخبر
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 فیجوز أوال خصّص اذا ما بین التفصیل -۳ .غیرهم و محققال و الشّیخ و السّید اختیار هو و المنع، -۲

 القطعیة السیرة ادعاء المجوّزین أدلة عمدة و .األقوال أحد الی الذهاب عن التوقف -۴ .فال إلّا و ثانیا تخصیصه

 األئمة من ز الی اجماع ثبت فان علیه، االجماع ایضا نقل و السّالم علیهم المعصومین من ز الی التخصیص علی

 علی االقدام یبرّر و الصدر یثلج ما الجواز أدلة فی فلیس إلّا و النفس، به تطمئنّ دلیل فهو السّالم علیهم

 و کالنّص، أحیانا الداللة قطعی کان إن و السند بظنّی الداللة، ظنی کان إن و السند القطعی الکتاب تخصیص

 ان و .أمثالها و الجدار، بعرض اضربه و نقله، لم انّه و زخرف، فهو القرآن خالف ما بأنّ األخبار ورود مع سیّما ال

 االشارة عدم لکن و الخصوص، و العموم ال بالتباین المخالفة هو فیها بالمخالفة المراد یکون أن یحتمل کان

 .الریبة یوجب المعنی هذا الی فیها

 و به، الکتاب بتخصیص طمئناناال فیمکن اعتباره فی تزید بقرائن احتفّ إن الخاصّ الخبر انّ القول زبدة و

 و به، بالتخصیص االطمئنان ایضا فیمکن به، األصحاب مشهور عمل من لو و أخری جهة من معتبرا کان فان إلّا

 اللّه صلّی النبی به جاء الّذی المحمدی القانون و االلهی الدستور هو القرآن ألنّ االشکال، غایة مشکل فهو إلّا

 تحت انضوی من کلّ سمعها قد و عام حکم علی تدلّ فیه آیة کانت فاذا کافة، رضاأل ألهل سلّم و آله و علیه

 باعتبار بها عملوا للتّخصیص الصالح المخصّص عن الواجب الفحص بعد و غربها، و األرض شرق فی القرآن رایة

 روایة ءمجی جردبم عنه الید رفع و عمومه نقض یجوز فهل به، الناس لعمل تعالی اللّه سنّه إلهی قانون أنّها

 !عدل؟ من واحدة
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 خلفائه و سلّم و آله و علیه اللّه صلّی للنبی ینبغی لکان مرادا، العموم هو و اآلیة من الظاهر یکن لم لو انّه مع

 حکم غیر هو شیئا اآلیة عموم من فهموا قد الناس ألنّ بینهم، نشره و للمال ذلک عن االعالن السّالم علیهم

 تنتشر کثیرة أحادیث و السّالم علیهم منهم عظیم باهتمام إلّا ذلک یکون ال و لمعناها، همارشاد فیلزم اللّه،

 إحقاق ألجل أهمیتها و الدواعی کثرة مع واحدة روایة إلّا ترد لم حیث و .العموم ظاهر عن تردعهم و الناس بین

 قد المخصّصة الروایة کانت اذا سیّما ال و عمومه، علی باق العموم أنّ علی شاهدا ذلک کان إظهاره، و الحق

 علی السابقة األزمنة تلک طوال کانت بحیث السّالم، علیهما العسکری و کالهادی المعصومین أواخر عن رویت

 و اآلیة عموم علی یعملون کانوا -منهم الشیعة سیّما ال و -المسلمین انّ و. مخصّص من خالیة الروایة مصدر

 بعید نشرها الی و الیها الحاجة شدة مع عنها الفحص بعد خفائها و لآلیة مخصّصة کثیرة روایات وجود احتمال

 .باألصل منفیة و علیه التعویل یمکن ال للغایة

 
 دلیل مؤلف: 

ص قرآن
صی

تخ

جایز استتخصیص قرآن با قرآن

با  تخصیص قرآن به وسیله خبر همراه
قرینه قطعی

جایز است

ر تخصیص قرآن با خب
نظرات مختلف : واحد

است

جایز  : اکثر اصولیان
است

به دلیل اجماع منقول

ر به دلیل این که سیره قطعی علما تا عصر معصومان ب
تخصیص بوده است

جایز نیست

تفصیل میان این دو
حالت

یص اگر قرآن یکبار با  دلیل قطعی تخص
جایز است: خورده باشد

ص اگر قرآن اصال با دلیل قطعی تخصی
جایز نیست: نخورده باشد توقف

ت  تخصیص قرآن با خبر واحد معتبر جایز است ولی با مطلق خبر واحد در نهای: مؤلف
.اشکال است
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 قرآن قانون الهی است و با خبر عادل واحد تخصیص نمی خورد. -1

 می کردند.اگر ظاهر آیه اراده نشده بود، الزم بود که پیامبر )ص( و ائمه )ع( به آن اشاره  -2

 طرق اعتبار خبر واحد از نظر مؤلف:

 با قرینه همراه باشد که بر اعتبار آن بیفزاید. -الف

 از جهت دیگر همچون عمل مشهور اصحاب -ب

 مطلق و مقید

 :متن عربی

 علی الدّال اللّفظ هو: )المطلق المقیّد و المطلق تعریف( ۱) مبحثان فیه و المقید و المطلق الخامس الباب

 لکن و االنعکاس، أو االطّراد بعدم ذلک علی أورد و (.شائع غیر علی الدّالّ اللّفظ هو: )المقیّد (.جنسه فی شائع

 و خارجة، کانت أو حدّهما فی داخلة کانت سواء المقیّد، و المطلق أحکام موارد عرفنا ما بعد مهمّ غیر ذلک

 النکرات و األجناس و الماهیات أسماء هی طلقالم فی الموارد تلک و. احکامهما فی دخلت المناط باتحاد لکن

 القدماء اکثر عن نقل قد انّه ثم .أمثالها و األعالم و قید أو بوصف الموصوف المطلق هی المقیّد فی و أمثالها، و

 الشیاع جعلوا المتأخرین محققی من جماعة لکن و الوضعیة، بالداّللة المطلق فی السریان و الشیاع جعل

 أی ال، شرط حتی شرط دون من هی هی بما للماهیة موضوع الماهیة اسم إنّ: فقالوا الحکمة مقدمات بمعونة

 متیقن ال و االفراد، بعض الی انصراف ال و قید المقام فی یکن لم فاذا ء،شی عدم بشرط ال و ءشی بشرط ال

 و االطالق علی حینئذ هیةالما لفظ دلّ مراده، تمام بیان مقام فی المتکلم کان و التخاطب، مقام فی االرادة

 .فال إلّا و الشیاع

 عبارت است از لفظی که در جنس خود بر شیوع و گستردگی داللت می کند.تعریف مطلق: 

 عبارت است از لفظی که بر شیوع و گستردگی داللت نمی کند.تعریف مقید: 

 اشکال به تعریف: این تعریف اطراد ندارد یعنی جامع افراد نیست.

 :مطلق تفاوت عام و
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 ظهور عام در عموم ناشی از داللت وضعی است، ولی داللت مطلق به وسیله مقدمات حکمت است. -1

 شمول عام، استغراقی است ولی شمول مطلق بدلی است. -2

عام پس از تخصیص از عموم می افتد، ولی مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهت دیگر بر اطالق خود  -3

 باقی بماند.

 عموم ناظر بر افراد است، ولی داللت مطلق غالبا ناظر بر احوال و عوارض و کیفیات است.داللت عام بر  -4

 : اسم های ماهیت، اسم جنس و اسم های نکره.انواع مطلق

 : مطلقی که موصوف به وصف/ مشروط به قید/ اسم علم شخصی.انواع مقید

 :اقوال درباره شیوع و شمول مطلق

 متقدمان: به داللت وضعی است. -1

أخران )از زمان سلطان العلماء تا کنون(+ مؤلف: به وسیله مقدمات حکمت است؛ یعنی لفظ ماهیت بر شیوع مت -2

 و اطالق داللت خواهد کرد ولی اگر یکی از این مقدمات نباشددیگر بر اطالق داللت نخواهد کرد.

قدمات نباشد، )لفظ ماهیت بر شیوع و اطالق داللت خواهد کرد ولی اگر یکی از این م شرایط اطالق

 :داللت بر اطالق نخواهد کرد(

 در مقام اطالق قیدی وجود نداشته باشد. -1

 در مقام تخاطب قدر متیقنی وجود نداشته باشد. -2

 متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد.  -3

 مقید و مطلق اقسام

 :متن عربی

 ال و التقیید، عدم و بهما لعملا فی اشکال فال موجبا، او حکما مختلفین کانا فان مقید، و مطلق ورد اذا

 فاعتق قتلت إن» و «رقبة فاعتق ظاهرت إن» نحو و «عالما هاشمیا وقّر» و «هاشمیا اکرم» نحو عندنا خالف

 سلبیین، یکونا أن إمّا و ایجابیین، یکونا أن إمّا صور، ثالث فهنا موجبا و حکما متحدین کانا ان و .«مؤمنة رقبة

 المدینة دخلت إن و فیها، عالما فاکرم المدینة دخلت إن» نحو: ایجابیین یکونا أن( ۱) .مختلفین یکونا أن إما و

 الدلیلین، بین جمع انّه باعتبار بالمقیّد، المطلق تقیید علی االتفاق بل الشهرة، فنقلت «فیها فقیها عالما فاکرم

 فاکرم المدینة دخلت إن» نحو التقیید عدم و بهما العمل علی االتفاق نقل المتوافقین الخاصّ و العام فی انّه مع

 فی لألصولیین و .التأکید من نحو علی الخاصّ فحملوا «الفقهاء علماءها فاکرم المدینة دخلت إن و علماءها،
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 أنّ المقامین بین الفرق لعلّ و. أنظار و أوجه الخاص و العام دون المقام فی المقید علی المطلق حمل توجیه

 الحکم یخصّ ما ورد فاذا تامة، حجة فهو بالوضع أفراده لجمیع الحکم شمول علی لقالمط دون العامّ داللة

 و .المحاورات فی واسع باب فانّه التأکید، من نحو علی یحمل بل به، العامّ تخصیص الی داعی فال أفراده ببعض

 هی الّتی فیهما التکلیف وحدة منشؤه الّذی الجملتین تینک بین التنافی وجود علی المقامین فی مبنی هذا

 واحدة، مرة فقهائها أو المدینة علماء اکرام هو المذکور العام فی الواجب أنّ یفهم فانّه ظاهرا، منهما المنساقة

 کان لو ألنّه واحد، عالم اکرام هو الواجب أنّ العرف یفهم المذکور المطلق فی و .أخری فقهائها و مرة علمائها ال

 فانّ االیجابیین، المقید و المطلق اما و .الجملتین احدی من ذلک یلوح لکان مرّتین فیهما االکرام الواجب

 کانت الحکمة، مقدمات شروط تمامیة بمعونة تکون أن یبعد ال و ضعیفة، الشیاع علی داللته کانت لما المطلق

 فانّ مقاومة،ال عن حجیته ضعفت له معارضا المقید مفهوم کان لمّا و. معارضة بأدنی بالتّضعضع مهدّدة حجیته

 اکرام کفایة علی یدلّ المطلق و کفایته، عدم و الفقیه غیر اکرام وجوب عدم المذکور المثال فی المقیّد مفهوم

 الی مضافا هذا .ظاهرا به العمل فلزم ءشی کلّ عن سلیما المقید فبقی فتساقطا فتعارضا العلماء من الفقیه غیر

 غیره، و الفقیه بین مردد عالم باکرام الذمة بشغل نعلم أنّا: بتقریب ظاهرا المقام فی الذمة شغل قاعدة جریان

 فی نشکّ و عالم باکرام بتکلیفنا نعلم کنّا لو نعم،. فیه مشکوک غیره و قطعا للذّمة مفرّغ الفقیه بأنّ العلم مع

 و العامّ الفبخ هذا و .ظاهرا البراءة موارد من ذلک کان السابق التکلیف فی شرطا یتضمّن آخر تکلیف وجود

 التقیید عدم فی هو االحتیاط فانّ بهما، العمل علی -نقل کما -األصولیون اتّفق اللّذین المذکورین الخاصّ

 فی المقید و المطلق اجتماع .السابق المثال فی المدینة علماء جمیع اکرام فی االحتیاط إنّ أی فیهما،
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 عدم هو منشأه لعلّ و. التقیید عدم و المقید و مطلقبال العمل علی المستحبات فی االتفاق نقل المستحبّات

 ال هنا المقیّد: االولی مالحظتان .السنن أدلة فی التسامح ذلک باعث یکون أن یمکن و فیها، االحتیاط لزوم

 جدا، قلیلة عندنا النبویة األخبار و الوحی، انقطاع بعد یکون ال النسخ أنّ عندهم ثبت ألنه ناسخا، یکون

 فی یعلم لم اذا: الثانیة .فیها یقع ال النسخ و السّالم علیهم األطهار األئمة أخبار هو إذن البحث هذا فموضوع

. بینهم کالم و اشکال قاعدة؟ او الیه یرجع أصل هناک فهل المراد، تمام بیان مقام فی المتکلم أنّ المطلق باب

 و األمراء سیّما ال و المحاورات أهل عادة ألنّ لکذ و المراد، تمام بیان مقام فی کونه هو األصل أنّ الحقّ لعلّ و

 من أحدهم أراد فلو. بمقتضاها األخذ و بها العمل ألجل تماما غایاتهم و بأغراضهم یفضوا أن لألحکام المبلغین

 یستفهم ال المکلف السّامع نری لذلک و. علیه مقال او حال قرینة تکن لم إن غالبا علیه ینبّه ذلک غیر کالمه

 و مؤاخذته، اآلمر من تحسن لم باطالقه عمل و اآلمر من سمع بما أخذ لو و. العادة علی اعتمادا ذلک عن غالبا

 به یعترف لم إن و الواضحات من یکون أن یکاد هذا و. األوامر أرباب من علیه التنبیه للزم ذلک یکن لم لو

 .بعضهم

 العمل علی االتفاق بل الشهرة، فالمنقول «کافرة رقبة تعتق ال و رقبة، تعتق ال» نحو: سلبیین یکونا أن( ۲)

 کان عنها نهی اذا الماهیة ألنّ الخاصّ، و العامّ باب من حینئذ یکونان أنّهما الظاهر لکنّ و التقیید، دون بهما

 محاولة لکنّها و المقید، و المطلق فی إدخالهما األصولیین من کثیر حاول ان و. أفرادها لجمیع مستغرقا النهی

 .أحوط بناؤهم علیه کما بهما فالعمل حال کلّ علی و. ظاهرا ءبشی تأتی ال
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 «مؤمنة رقبة اعتق و رقبة تعتق ال» أو «کافرة رقبة تعتق ال و رقبة، أعتق» نحو: مختلفین یکونا أن( ۳)

 فی اصّالخ علی العامّ حمل نظیر الدلیلین بین جمع ألنّه األظهر هو و التقیید علی االتفاق او الشهرة فنقلت

 .مورده

 مقید و مطلق اقسام

  .نیست تقیید جای و شود می عمل مقید و مطلق به: حکم صدور سبب و حکم در اختالف -1

 چند حالت وجود دارد: :سبب و حکم در اتحاد -2

 .هر دو ایجابی: مطلق حمل بر مقید می شود 

 جمع عرفی -2اجماع  -1دلیل: 

 به عام و خاص عمل می شد.برخالف عام و خاص که اگر موافق باشند، 

  هر دو سلبی: به مطلق و مقید عمل می شود و جای تقیید نیست، زیرا مطلق و مقید در این صورت از باب

 عام و خاص هستند.

  :به خاطر اینکه هرگاه از ماهیت نهی شود، این نهی تمام افراد ماهیت را دربر می گیرد. -2اجماع  -1دلیل 

  سلب و ایجاب مختلف باشند: مطلق بر مقید حمل می شود.مطلق و مقید هر دو از نظر 

 جمع عرفی. -2اجماع  -1دلیل: 

  به مطلق و مقید تؤمان عمل می شود.اجتماع مطلق و مقید در مستحبات: 

  در دلیل های مستحب تسامح می شود. -2احتیاط کردن واجب نیست.  -1ادله: 

 مالحظات:

 ه و بیان برای مطلق محسوب می شود. مقید ناسخ مطلق نیست، بلکه مفسر، قرین -۱

در هنگام شک در اینکه آیا متکلم در مقام بیان است یا خیر؟ اصل این است که متکلم در مقام بیان است )نظر  -۲

 مؤلف(.

 الفاظ از برخی اصطالحات

 :متن عربی

 عَدْلٍ ذَوَیْ أَشْهِدُوا وَ: )تعالی کقوله «معناه فی ظهور له کان ما»: هو و «المبیّن» -۱ االلفاظ بعض اصطالحات

 .«معناه فی نصّا کان ما»: المبیّن قیل، و. االشهاد وجوب فی ظاهرة اشهدوا صیغة فانّ( ۱()مِنْکُمْ
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( ۲()قُرُوءٍ ثاَلثَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ الْمُطَلَّقاتُ وَ: )تعالی کقوله «معناه فی ظهور له یکن لم ما»: هو و «المجمل» -۲

 .لفظا بینهما الشتراکه الحیض، و الطّهر: القرء الحتمال

 :شأنه عزّ کقوله «واحد معنی سوی له یحتمل لم ما»: هو و «النّصّ» -۳

 نصیب ضعف الذّکر نصیب کون علی اآلیة داللة فانّ( ۳()الْأُنْثَیَیْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّکَرِ أَواْلدِکُمْ فِی اللَّهُ یُوصِیکُمُ)

 .آخر وجه فیه یحتمل ال مما األنثی

 .الوجوب فی ظاهرة هی الّتی األوامر سائر مثل «العرف فی ظنیة داللته کانت ما»: هو و «الظّاهر» -۴

 .«معناه فی نصّا کان ما»: هو و «المحکم» -۵

 .کالمجمل فهو «بعضها فی ظهور له یکن لم و معنی من اکثر احتمل ما»: هو و «المتشابه» -۶

( ۱()الْعَرْشِ عَلَی اسْتَوی ثُمَّ: )سبحانه قوله نحو «الظاهر معناه غیر منه أرید ما» -ظاهرا -هو و «المؤوّل» -۷

 .لمحالیته الحقیقی االستواء منه یراد ال فانّه

 ال و .عرضا مبیّنا فیکون بیان یأتیه ذاتا مجمل فربّ ذاتیة، تکون ربما و عرضیة تکون ربما المصطلحات هذه و

 .بیان بال التکلیف لقبح قاطبة، العدل أهل عن کما الحاجة، وقت عن البیان تأخیر یجوز

 و .الموارد بعض فی الجملة فی جوازه فی االشکال عدم الظّاهر و خالف، ففیه الخطاب وقت عن تأخیره أمّا و

 أو المبیّن مصادیق من أنّها فیها المتنازع األحادیث و اآلیات من کثیرا الباب هذا فی األصولیین بعض ذکر قد

 .فیها معهم الخوض عن أعرضنا لذلک و الموضوع، عن خروج هذا و ذلک، غیر أو لمجملا

 اصطالحات برخی از الفاظ
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 را گویند که در معنای خود ظهور داشته باشد یا لفظی است که در معنای خود نص باشد.  لفظیمبین:  -۱

 لفظی است که در معنای خود ظهوری نداشته باشد.مجمل:  -۲

 یک معنا احتمال معنای دیگری برای آن نباشد. لفظی است که جزنص:  -۳

 لفظی است که عرفا داللت آن ظنی است مانند بقیه اوامری که ظاهر در وجوب است.ظاهر:  -۴

 لفظی است که در معنای خود نص باشد.محکم:  -۵

شته لفظی است که بیش از یک معنا در آن احتمال داشته باشد و در برخی از معنای خود نیز ظهور ندامتشابه:  -۶

  باشد.

 لفظی است که چیزی غیر از معنای ظاهری آن اراده شده باشد.مؤول:  -۷

 نکات:

این اصطالحات ممکن است گاهی عرضی و گاهی ذاتی باشند، چه بسا لفظی که ذاتا مجمل است ولی با آمدن  -1

 بیان بالعرض مبین می شود.

 تاخیر بیان: دو حالت دارد: -2

 یرا قبح تکلیف بالبیان جایز نیست.از وقت حاجت باشد: جایز نیست، ز -الف

 مؤلف: جایز است اجماال و ممکن است. –برخی: جایز نیست.  -از وقت خطاب باشد: دو قول وجود دارد:  -ب

 های عقلیدلیل

 :متن عربی

 قطع فإن. به شکّ أو ظنّ أو قطع له یکون أن إما أحکامه، من حکم لکلّ بالنسبة المجتهد المکلّف :تمهید

 ظنّه أنّ عنده ثبت فإن إلّا و بها، عمل العدل کخبر منصوبة امارة عنده کان فإن ظنّ إن و. قطعه افقةمو فیلزمه

 و. بالشّک ظنّه ألحق إلّا و بظنّه، عمل بالظنّ العمل انحصار و العلم باب انسداد کصورة الشارع قبل من معتبر

 المنصوبة العملیّة األصول الی رجع إلّا و بها، عمل ایضا کالخبر امارة شکّه مورد فی له نصبت فإن شکّ إن

 :فصول ثالثة فی المقام فی الکالم فیتمّ. تفصیلها سیأتی و للشاک،

 انواع مکلف -۱
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 حاالت مکلف مجتهد -۲

 
 قطع -الف

 :متن عربی

 الواقع انکشاف عن عبارة ألنّه للشّارع، مجعوال یکون ال القطع إنّ: االولی مسائل فیه و القطع االول الفصل

 الی یحتاج حتّی الیها مرشد دلیل الی یحتاج ال السّاحة تلک علی الواقف هو و فالقاطع ساحته، الی الوصول و

 من الشّارع قبل من له الجعل إلی الدلیل ذلک یحتاج و الدّلیل إلی یحتاج إنما نعم،. الشارع من نصب و جعل

انواع مکلف

مکلف مقلد

حاالت سه گانه شک، ظن و یقین 
را ندارد، زیرا مقلد کاری به دلیل 
حکم ندارد، بلکه چشم بسته احکام

را از مجتهد می گیرد

ادامه در جدول ذیل آمده استمکلف مجتهد

حاالت 
مکلف 
مجتهد

قطع به حکم 
شرعی دارد

باید به قطع عمل می 
شود

ظن به حکم 
شرعی دارد

ظن ناشی از اماره 
معتبر است مانند 

خبر واحد

باید به ظن عمل 
شود

ظن ناشی از 
اماره معتبر 

نیست

شارع ظن را معتبر می داند، 
مانند جایی که باب علم بسته
باشد و جز عمل به ظن راه 

ظن : دیگری نداشته باشد
مطلق است

:  شارع ظن را معتبر نمی داند
حکم شک را دارد

شک به حکم 
شرعی دارد

اماره ای در 
تایید آن 
وجود دارد

به اماره عمل می شود

به اماره ای در 
تایید آن 
وجود ندارد

به اصول عملیه عمل می 
شود
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 الشارع ردع یعقل ال إنّه ثمّ .منتف عنده دّلیلال فموضوع ء،شی بعده فما وصله فمن الواقع، میدان الی یصل لم

 أن للعامی الشّارع منع نقل و .قطعه یغیّر و اشتباهه عن فیردعه فیه مشتبها کان اذا إلّا قطعه، موافقة عن له

 العامی نفس ألنّ معقول، هو و السنة، و الکتاب من ال الرّمل و الجفر من بها قطع التی المسائل فی مجتهدا یقلّد

 للشّارع یمکن المجعول و المجتهد، قول هو و الشّارع من مجعول دلیل الی یحتاج فهو الواقع، الی یصل لم

 ءشی أیّ من له الحاصل قطعه علی لنفسه یعمل فانّه المجتهد، ذلک نفس بخالف جهة، دون بجهة تقییده

 .الطریق هذا سلوک عن منعه الظاهر نعم،. الرّمل و الجفر من حتّی

 قطع -الف

 ر اینجا چند مسأله وجود دارد:د

 یعنی جعل نشده است قطع نبودن مجعول مسأله اول:

 واقع است دانیبه م دنیکشف واقع و رس یقطع به معنا رایز ست،یقطع مجعول شارع ن -

 او را به واقع برساند.که  ستین یلیدل ازمندیاست، ن دهیواقع رس داننیکه به م یکس یعنیقاطع  شخص -

است و دلیلش هم نیازمند تأیید شارع است که هنوز به میدان واقع نرسیده باشد. پس کسی نیازمند دلیل  -

کسی که به میدان واقع رسید دیگر در ماورای آن چیزی وجود ندارد؛ بنابراین، موضوع دلیل برای چنین شخصی منتفی 

 است.

دت عمل نکن، مگر این که قابل تصور نیست که شارع بتواند جلوی قاطع را بگیرد و به او بگوید به قطع خو -

شخص قاطع دچار اشتباه شده باشد که در این وصرت شارع می تواند اشتباه او را به او گوشزد کرده و قطع او را از این 

 راه تغییر دهد.

شیخ انصاری گفته که شارع می تواند به شخص مقلد بگوید از مجتهد در مسائلی که از کتاب و سنت به دست  -

راه شعبده و جادو به دست آورده است، تقلید نکن و این سخن منطقی و معقولی است، زیرا شخص مقلد  نیاورده، بلکه از

به واقع نرسیده است، پس نیازمند آن است که شارع برای او دلیلی قرار دهد و دلیل او، فتوای مجتهد است و چون این 

تواند چنین قید و ی برای آن قرار دهد؛ اما شارع نمیدلیل، از طرف شارع قرار داده شده، شارع نمی تواند شرایط و قیود

شرطی را برای خود مجتهد قرار دهد، زیرا مجتهد برای خودش به قطعی عمل می کند که برایش حاصل شده باشد. 

 های غیر معتبر استفاده کند.البته ظاهر آن است که مجتهد حق ندارد از این راه

 کیفر استحقاق و تجرّی: مسأله دوم

 :عربی متن
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 بحکم قطع سواء الواجب، أدّی فقد به المقطوع تکلیفه طبق علی عمل و قطعه وافق اذا القاطع: الثانیة

 ذلک علی الشارع حکم و بموضوع قطع او الهالل، رؤیة عند الدعاء بوجوب قطع اذا کما الکلیة االحکام من

 الشارع ألنّ بحرمته فیقطع مائع بخمریّة قطع اذا کما الخاصّ، الموضوع ذلک بحکم فقطع بحکم الموضوع

 استحقاقه فی اشکال فال للواقع موافقا به قطع ما کان فان الصورتین، فی قطعه خالف اذا اما و .الخمر حرّم

 بعدم قیل و. ایضا العقاب و الذّمّ باستحقاقه القول األکثر عن فینقل مخالفا کان إن و العقاب، و الذمّ

 استحقاقه علی العقالء لبناء األول هو الظاهر و. منه للمولی الواقعی المبغوض دورص لعدم العقاب استحقاقه

 قادح غیر واقعا للمولی مبغوض غیر الفعل کون و المتجرّی، عبده عاقب اذا المولی لومهم عدم و العقاب،

 بوجوب علیه العقل فیحکم -اشتباها لو و -بحکمه القطع بواسطة ظاهریا جدیدا ثوبا اکتسی قد الفعل ألنّ

 بمعنی الشرع به حکم فقد العقل به حکم ما ألنّ الشارع، أمضاه عقلیا حکما خالف فقد خالف فاذا الطاعة،

 المکلف قطع لو: فمثال .علیه یثیب و الشارع یعاقب فحینئذ شرعیا، حکما صار انّه بمعنی ال أجازه، و أمضاه

 لو کما العکس کذلک و ترکه، علی العقاب و هتجهیز وجوب الظاهر فی عنه سقط یجهّز، لم میّت بتجهیز

 علی العقاب فیستحق قطعه علی األثر الشارع ترتیب فالظاهر یجهّزه لم و مجهّز میّت تجهیز بعدم قطع

 الی اشارة «أعاقب بک و أثیب بک»: للعقل خطابا القدسی الحدیث فی لعلّ و. إیّاه تجهیزه عدم و إهماله

 .ایضا المعنی هذا

 ینادی صوتا سمعت اذا إنی: له فقال سلّم و آله و علیه اللّه صلّی النبیّ سأل رجال أنّ لو: مثال لک أضرب

 علیّ یجب فهل اللّه، رسول یا صوتک أنه أیقنت و قتلی، یرید الّذی عدوّی من انقذنی و إلیّ هلمّ باسمی،
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 سلّم و آله و علیه اللّه صلّی النبیّ أنّ فی أحد یشکّ فهل ذلک؟ علی قادرا کنت اذا النقاذک المبادرة

 الشارع امضاء دلیل فهذا الواقع؟ قطعک صادف ان انّه استفصال دون من المبادرة علیک یجب نعم،: یجیبه

 بظاهرها المشیرة األخبار فی لعلّ و. الثواب و العقاب من علیه األثر ترتّب لزم امضاؤه ثبت فاذا العقل لحکم

 ألجل المتجری علی العقوبة استحقاق من ذکرنا لما تأییدا لعقابا استحقاق فی المعصیة نیّة تأثیر الی

 السجاد موالنا هذا. سریرته خبث لمجرّد ال ایضا، منه به المتجری الفعل صدور و منه المعصیة نیة حصول

 همّ ما أوّل فی یستحق کان لقد و»: یقول للعاصی بالنسبة الشکر دعاء فی صحیفته فی السّالم علیه

 فعلها، قبل العقوبة یستحق بالمعصیة الهامّ کان فاذا. «عقوبتک من خلقک لجمیع أعددت ما کلّ بعصیانک

 ایضا. بالمعصیة هامّ المتجری فانّ

 باشد گرفته صورت مخالفتى واقع در خواه موال؛ بر جرأت از است عبارت لغوى مفهوم به تجرّىمفهوم تجری: 

 اظهار زیرا شود،می نیز معصیت شامل ، عرف در موال بر تجرّی .است جرات اظهار معنای به لغت در تجرّی، .نه یا

 موافق او قطع این چه شود،می حاصل داده، دستور آن به قطع طور به او که چه آن خالف به اقدام با موال، بر جرات

 معصیت و تجری شامل و است گسترده اصول در تجری از عرف، در تجری دامنه بنابراین،. نباشد چه باشد واقع با

 .شودمی دو، هر اصطالحی،

 مخالفتى واقع در آنکه بدون است؛ متجری شخص زعم به موال الزامی حکم با عملى مخالفت اصطالح در تجرّى

 بوده آب مایع، آن که گردد معلوم سپس بنوشد، بودن شراب گمان به را آب که کسى مانند باشد؛ گرفته صورت

 آنها به نسبت که مواردی در موال اوامر خالف به اقدام از است عبارت لاصو اصطالح در تجری اما .شراب نه است

 نه و اعتقاد در موال با مخالفت معنای به تجری حقیقت، در. باشد واقع مخالف قطع که آن شرط به دارد، وجود قطع

 ترک را واجب ولی دارد، قطع آن حرمت یا چیزی وجوب به شخص که مواردی در مثال، برای باشد؛می عمل در

 گویندمی« متجرّی»  او به کند، پیدا واقع با خود قطع مخالفت به علم سپس و گرددمی مرتکب را حرام یا و کندمی

 .نامندمی «تجرّی» را او عمل این و
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: چون شخص متجری عقالً مستحق مجازات است. هر چند که عمل انجام شده در دلیل نظر اکثر اصولیان و مؤلف

کل ما حکم »لی نبوده و مکلف فقط با یک حکم ظاهری مخالفت کرده باشد، زیرا عقالً به موجب قاعده واقع مغبوض مو

 باید از قطع اطاعت شود. این را اصطالحاً قبح فاعلی دارد در مقابل قبح فعلی. « به العقل حکم به الشرع

 نگردیده است. : عمی که واقعا حرام بوده و مبغوض مولی باشد از او صادر دلیل شیخ انصاری

 قطع حجیّت باب در اخباریان سخن نقدمسأله سوم: 

 :متن عربی

الثالثة: بعد ما عرفت أنّ القطع هو الوصول الی الواقع و البلوغ الی ساحته و ال یکون بجعل جاعل و ال یتقید 

ان ذلک بقید، اتّضح انه لو قطع المکلف بتکلیف ک -الذی یکون طریقا الی کشف الواقع -القطع الطریقی

من أن القطع  -و إن اختلفت کلماتهم -التکلیف منجّزا علیه من أیّ سبب کان قطعه. فما نقل عن األخباریین

باألحکام غیر مجد اذا کان طریقه العقل المحض من دون وساطة الحجج علیهم السّالم موهون، إذ إنّ ما حکم 

الحجة علی العبد من ربّه، به یثیب و به یعاقب. و ما به العقل فقد أمضاه الشارع کما قرّرناه آنفا، و العقل هو 

نقل عنهم ان ابقیناه علی ظاهره کان ذلک شلّا لقوّة العقل و لکن یبعد التزامهم بظاهره. نعم، یمکن ارادتهم 

احکام 
قاطع

اگر قاطع با قطع  
خود موافقت کند

بر طبق تکلیف خود عمل  : قطع به حکم
کرده است و تکلیف ساقط شده است 

بر طبق تکلیف خود عمل  : قطع به موضوع
کرده است و تکلیف ساقط شده است 

اگر قاطع با قطع  
خود مخالفت کند

قطع او مطابق با  
واقع باشد

مستحق مذمت و مجازات است

قطع او مطابق با  
واقع نباشد

مستحق مجازات و  : اکثر اصولیان و مؤلف
مذمت است

مستحق مجازات نیست: شیخ انصاری

تجری را حرام می شمارد و : صاحب فصول
آن را باعث استحقاق عقوبت می داند، مگر  

در جایی که شخص اعتقاد به تحریم آن چه 
که واجب توصلی است داشته باشد و آن را 

انجام دهد
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ما نحن متصافقون معهم علیه من عدم حجیة العقول السقیمة الّتی تحکم باالهواء و الشّهوات و المیول 

 اللّه أوجب من و أجمعین، بریّته فی الناطق لسانه و رافا عن حجج اللّه المعصومین علیهم السّالمالدنیویة انح

 الباب هذا فی الواردة الکثیرة األخبار من المراد هو المعنی هذا و العالمین، علی طاعتهم فرض و عنهم، األخذ

 األخباریین أصحابنا من أحد یلتزم أن أظنّ ال یإن و .ذلک نحو و الرّجال آراء و بالعقول یصاب ال اللّه دین أنّ من

 باألخذ یلتزموا أن و بدّ ال بل الحکم، ذلک طرح یلزمه خیالیا ال حقیقیا قطعا شرعی بحکم قطع اذا المکلّف بأنّ

 البصیرة، بعین الحظها و الشریعة فی العقل حکم موارد تتبّع من انّ ثمّ .بخالفه الشّرع من ورد ما تأویل و بقطعه

 و آثارهم و السّالم علیهم المعصومین األئمة أخبار هو إنّما حکمه علی له المنبّه و فیها العقل رائد أنّ جدی

 .ءشی کلّ فی لنا األدلة فهم ارشاداتهم و أفعالهم

 
قطع رسیدن به میدان واقع است که کسی نمی تواند آن را وضع کند و قطع طریقی یعنی قطعی که راه کشف نکته: 

ست، قایل تقیید نیست و اگر کسی قطع به تکلیفی پیدا کند، آن تکلیف برای او الزامی است و فرق نمی کند که واقع ا

 سبب قطع او چه چیزی باشد.

انواع قطع

قطعی است که : قطع موضوعی
خودش در موضوع مدخلیت 

دارد

قطعی است که ما : قطع طریقی
را به حکم شرعی می ساند و 

.خودش موضوعیتی ندارد



 دکتر معینی رف                                                                                                                                                                                                                                                                            2اصول فقه 

46 
 

 
: نظریه اخباریان بی اساس و باطل است. زیرا هر چیزی را که عقل به آن حکم کند مورد تایید شارع نیز می مؤلف

دهد. اگر بر بندگانش حجت بوده و خدا نیز به وسیله عقل، ثواب، پاداش و عذاب میباشد. همچنین عقل از جانب خدا 

ظاهر سخن اخباری ها را بپذیریم، دلیل عقل به یکباره سست و مرهون خواهد شد و حتی در اصول دین هم نخواهیم 

ا قبول داشته باشند، بلکه توانست به دلیل عقل استناد کنیم. اما بعید است که اخباری ها خودشان هم ظاهر حرفشان ر

های ناسالمی که بر اساس هوی و هوس و ممکن است منظورشان همان چیزی باشد که ما هم قبول داریم یعنی عقل

آرزوهای دنیایی حکم می کنند، معتبر نیستند، عقل هایی که از ائمه معصومان و قرآن و کسانی که خداوند گرفتن احکام 

 پیروی از آن ها بر همه مردم الزم است، جدا گردیده اند.  از آن ها را واجب کرده است و

: در شریعت اسالم راهنما و هدایتگر عقل، روایات و اعمال و ارشادات ائمه )ع( هستند. پس در حقیقت ائمه )ع( نکته

 در همه موارد دلیل محسوب می شوند.

 قطّاع قطع حجیّت :مسأله چهارم

 :متن عربی

 القطع بأنّ عرفت ما بعد متّجه غیر هذا و القطع، سریع هو و القطّاع قطع عتبارا عدم بعضهم ذکر: الرابعة

 لم ما تقییدها او نفیها یمکن ال حجة الحکم موضوع فی المأخوذ الموضوعی ال الواقع عن الکاشف الطریقی

 التکلیف ألنّ حینئذ، حجیته بعدم القول اتّجه المخالفة انکشفت فاذا القاطع، لدی للواقع مخالفته تنکشف

 فیکون الواقع، غیر به المقطوع أنّ انکشف قد و الواقع، لکشف طریقا صار هنا القطع و بالواقع غالبا یکون إنّما

 .مجز غیر قطعه طبق علی به أتی ما

نظرات در مورد حجیت 
مطلق قطع

قطع مطلقا حجت است چه سبب قطع عقل باشد و چه : اصولیان
روایات

اگر قطع به احکام از طریق عقل محض باشد و ائمه : اخباریان
.نیز در آن نقشی نداشته باشند، آن قطع حجیت ندارد( ع)
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: در قطع طریقی تا زمانی که برای قاطع مخالفت قطع او با واقع کشف نشده باشد، قطع او معتبر بوده و نفی یا نکته

 د کردن آن جایز نیست.مقی

 اجمالی علم توسط تکلیف تنجّز: مسأله پنجم

 :متن عربی

 کالعلم هو أ لحکم موضوع فی او حکم فی کان سواء «أشیاء بین المردّد هو و» االجمالیّ العلم إنّ: الخامسة

 ء؟شی مخالفته علی یترتّب ال بالتکلیف کالجهل هو أم به، التکلیف تنجّز فی «المعیّن العلم هو و» التفصیلی

 یجب بحیث به التکلیف تنجّز لکن و الجملة، فی به التکلیف تنجّز فی التفصیلی کالعلم انّه الظاهر وجهان،

 کذلک المحتمالت جمیع ترک أو معلومة، أشیاء أحد بوجوب علمنا اذا فیما عقال المحتمالت بجمیع االتیان

 فیه البحث یستوفی فهذا القطعیّة، الموافقة بوجوب عنه بّرالمع هو و معلومه، أشیاء أحد بحرمة علمنا اذا فیما

 .به المکلّف فی الشک عند االشتغال و البراءة باب فی

 أحد بوجوب علمنا اذا فیما عقال المحتمالت جمیع ترک یحرم بحیث االجمالی بالعلم التکلیف تنجّز امّا و

 و معلومة، أشیاء أحد بحرمة علمنا اذا فیما ،کذلک بعضها دون المحتمالت جمیع فعل یحرم أو معلومة، أشیاء

قطع قطاع

کسی است که: تعریف قطاع
زود به چیزی قطع پیدا می 

کند

حکم قطع قطاع

قطع قطاع معتبر : کاشف الغطا
نیست

معتبر است چه قطه : مؤلف
قطاع باشد یا نباشد، زیرا قطع 

طریقی معتبر است و تا 
هنگامی که مخالف با واقع 
.نباشد، تقید آن ممکن نیست

قطاعی : تفصیل: صاحب فصول
که اعتقاد دارد قطع قاطع 
معتبر نیست و قطاعی که 

اعتقاد دارد قطع قطاع معتبر 
.است
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 العلم اطراف فی المکلف کان اذا هذا. ظاهرا فیه اشکال ال ممّا فهو القطعیّة، المخالفة بحرمة عنه المعبّر هو

 فی المنی واجدی بین المردّد کالجنب شخصین، بین مردّدا کان اذا اما. عنوانا متمیّزا و شخصا واحدا االجمالی

 کلّ علی یجب ال المردّد الجنب فی ألنه الحکم فیختلف کالخنثی، عنوانین بین او بینهما، لمشترکا الثّوب

 األمر یشکل نعم،. الطّهارة استصحاب حقّه فی فیجری نفسه بتکلیف مکلّف منهما واحد کلّ ألنّ الغسل، منهما

 بالفقه هی و آخر محلّ فیها للکالم و المسجد، فی أدخله و اآلخر أحدهما حمل أو باآلخر أحدهما ائتمّ اذا فیما

 .فمشکل المشکل الخنثی حکم أمّا أنسب،

علمی است که مردد بین چند چیز باشد و فرقی نمی کند که مردد میان دو حکم باشد با دو تعریف علم اجمالی: 

 موضوع.

 : علم تفصیلی هم علم معین و مشخص است.تعریف علم تفصیلی

 انشا آن، به موال اراده تعلق و مالک داشتن از بعد تکلیف که شودمی گفته اى مرحله به تکلیف، تنجز: مفهوم تنجز

 اگر مرحله، این در زیرا کند، خالى شانه آن آوردن جا به از تواندنمى او و کند مى پیدا قطعیت مکلف حق در و شده

 .گردد مى ثواب مستحق دهد، نجاما را آن اگر و عقاب و مؤاخذه مستحق نماید، خوددارى تکلیف انجام از عذر بدون

 :است مراتبى داراى حکم و تکلیف: مراتب تکلیف

 داراى را آن و نموده بررسى را امرى قانونگذار یعنى ؛ مفسده و مصلحت ـ بودن دارا ـ مرحله: اقتضا مرحله 

 بیند؛ مى مفسده یا و مصلحت

 مرحله به نوبت است، آن ترک یا فعل تمصلح از برخاسته که چیزى به موال اکید شوق از بعد: انشا مرحله 

 نماید؛ مى حرام را مفسده داراى شىء و واجب را مصلحت داراى شىء یعنى رسد؛ مى قانونگذارى

 به قانون ابالغ آن الزمه که گردیده، جعل قبال که قانونى اجراى زمان رسیدن فرا مرحله: فعلیت مرحله 

 است؛ مکلفان

 مرحله، این در. ندارد آن ندادن انجام براى عذرى او و رسیده مکلف هب قانون که اى مرحله: تنجز مرحله 

 صورتى در _ مؤاخذه و عقاب آن ترک بر و ثواب آن انجام بر یعنى گردد؛مى قطعى مکلف به تکلیف توجه

 .شودمی مترتب _ باشد الزامى تکالیف از که

 :مسأله و احتماالت در مسأله

تکلیف را ثابت می کند یا مانند جهل به تکلیف است که مخالفت با آن اشکالی آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی 

 ندارد؟

 علم اجمالی مانند علم تفصیلی است. -1
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 علم اجمالی مانند جهل است. -2

 انواع روش های اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی

م آن ها واجب باشد و اگر علم به : اگر علم به وجوب یک چیز از چند چیز پیدا کردیم، انجام تماوجوب موافقت قطعیه -1

 حرمت یک چیز از چند چیز پیدا کردیم، ترک همه آن ها الزم باشد، که بحث آن در باب برائت و احتیاط خواهد آمد.

: اگر علم به وجوب یک چیز از چند چیز پیدا کردیم، ترک همه آن ها عقال حرام باشد یا اگر عل حرمت مخالفت قطعیه -2

چند چیز پیدا کردیم، انجام همه آن ها حرام باشد، ظاهرا کسی در آن اشکال ندارد؛ یعنی حرمت به حرمت یک چیز از 

 مخالفت قطعیه مورد قبول همه است. 

 
 

 

 امتثال اجمالی

 :متن عربی

 امتثاله فی األوامر من یحتاج ال ما ألنّ تفصیل، فیه االجمالی؟ االمتثال یکفی فهل االمتثال، جهة فی اما

 تحصیل من التمکّن مع حتّی االجمالی االمتثال کفایة فی االشکال عدم فالظاهر کالتوصلیات، طاعةال قصد الی

 ال المکلّف کان فان کالعبادات، الطاعة قصد الی امتثالها فی تحتاج الّتی األوامر اما و فیها، التفصیلی العلم

 کان سواء االجمالی، امتثالها جواز فی اشکال فال الواجبة کیفیّتها فی التفصیلی العلم تحصیل من یتمکّن

ی 
ضیل

ی مانند علم تف
ت در مورد آیا علم اجمال

نظریا
ت ک

ف اس
ل به تکلی

ی کند یا مانند جه
ت م

ف را ثاب
تکلی

ه 
ی ندارد؟

ت با آن اشکال
مخالف

اگر مکلف یک نفر 
عنوان مشخص )باشد 

(داشته باشد

: محقق خوانساری
تکلیف را ثابت نمی 

کند

د تکلیف را ثابت می کن
:بدین صورت

موافقت قطعی واجب است 
انجام تمام واجبات احتمالی و )

(ترک تمام محرمات احتمالی

اگر )مخالفت قطعیه حرام است 
یکی از احتماالت واجب باشد، 
ترک همه آن ها حرام است و 
اگر یکی از آنها حرام باشد  
انجام همه آنها حرام است

منجز است بدین 
صورت که مخالفت 

قطعیه حرام اما موافقت 
قطعیه واجب نیست

اگر مکلف دو یا چند 
عنوان )نفر باشند 

مشخص نداشته 
یا مردد میان ( باشد

دو عنوان باشد مثل 
خنثی

تکلیف را ثابت نمی کند
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 االمتثال یحتاج ال فیما مثال واحدة صالة فی المحتمالت جمیع باتیان او التکرار، الی احتاجت اذا فیما بتکرارها

 الی احتاج اذا ففیما فیها التفصیلی العلم من تمکّن اذا أمّا .هذا بغیر الطاعة مقام فی یتمکّن ال ألنه التکرار، الی

 الثوبین بحال العلم تحصیل یمکنه لکن و المجهول، أحدهما بنجاسة یعلم بثوبین ساتره انحصر اذا کما رالتکرا

 من کثیر الیه ذهب ان و اشکال، من یخلو ال منهما بکلّ الصالة تکرار و حینئذ بحالهما العلم تحصیل فترک

: االشکال ذلک علی دلیلنا .علیه المتفق هانّ نقل بل األکثر، عن المنع من نقل لما منهم خالفا المتأخرین محققی

 کثیرة انّها مع االجمالی العلم موارد فی عبادة بتکرار رخّص انّه عنه نسمع لم فانّه الشارع سیرة خالف انّه

 التردید جاز اذا نعم،. مشکل رخصة فیها ترد لم شیئین بین مردّدة اطاعة فتحصیل توقیفیة العبادات و االبتالء،

 فاالتیان للصالة شیئین أحد بجزئیة علمنا اذا کما التکرار علی االمتثال یتوقّف لم اذا اما .وجه هفل النیّة فی

 لکنّه و السابق، من اشکاال أهون کان إن و الواقعی بالجزء العلم تحصیل إمکان مع واحدة صالة فی معا بهما

 یتمکّن لم اذا اما .المشهور یکن لم إن کثیر عن الجواز عدم نقل انّه کما االشکال، ذلک عین من یخلو ال ایضا

 کالعلم فهو شرعا المعتبر الظّنّ تحصیل من تمکّن لکن و المقام فی التفصیلی العلم تحصیل من المکلف

 .األظهر علی معتبر غیر فهو المعتبر غیر الظّنّ بخالف ظاهرا االجمالی االمتثال علی مقدّم التفصیلی

 ی کند یا خیر؟آیا امتثال اجمالی کفایت مسؤال: 
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دلیل مؤلف برای عدم کفایت امتثال اجمالی در صورت امکان تحصیل علم تفصیلی در صورت نیاز به تکرار  

 : عمل

 اجماع -1

امتثال اجمالی در اینجا برخالف سیره شارع است. به عالوه، عبادات توقیفی هستند. البته اگر امکان تردید و  -2

تثال اجمالی را پذیرفت. مانند جایی که مکلف فقط دو لباس دارد و شک در نیت را بپذیریم، شاید بتوان ام

 اجماال می داند که یکی از آن ها نجس است و با هر دو نماز بخواند.  

 ظن

 :متن عربی

 فیه الخالف ینقل لم و عنه مفروغ ءشی حجة الظنون بعض الشارع جعل إمکان إنّ تمهید الظن الثانی الفصل

 بعد سیّما ال و نقضه، و ذکره فی الوقت نصرف فال ضعیف دلیله و قبّة ابن عن إال ذلک استحالة علی البناء و

 ندّد و بالظن العمل عن نهی سبحانه ألنه الظن، مطلق ال الشارع عند الخاصة الظنون بعض حجیة بثبوت القطع

 إِنْ: )تعالی قوله و(. ۱()إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ نَّإِ الظَّنِّ مِنَ کَثِیراً اجْتَنِبُوا: )تعالی کقوله المجید الکتاب فی به بالعامل

 الظنّ عن النهی ظاهرها کان إن و ،(۳()شَیْئاً الْحَقِّ مِنَ یُغْنِی ال الظَّنَّ إِنَّ: )سبحانه قوله و ،(۲()الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبِعُونَ

 .العقائدیة األصول فی

ی
ت امتثال اجمال

کفای

اگر عمل 
توصلی باشد

امتثال اجمالی کافی است حتی در صورت امکان 
تحصیل علم تفصیلی یا عدم آن

عمل اگر
تعبدی باشد

در صورت عدم 
امکان تحصیل 

علم تفصیلی

امتثال اجمالی مطلقا کافی است چه به 
خاطر احتیاط نیازمند تکرار عمل باشد 

و چه نیازمند تکرار نباشد

در صورت 
امکان تحصیل 

علم تفصیلی

امتثال : در صورت نیاز به تکرار عمل
اجمالی کافی نیست، اما برخی از 

متاخران معتقدند کافی است
: در صورت عدم نیاز به تکرار عمل

امتثال اجمالی کافی نیست
ظن معتبر 
امکان دارد

امتثال اجمالی کافی نیست

ظن معتبر شرعی 
تفصیلی امکان ندارد

امتثال علم اجمالی کافی است
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 اذا کما عقلی، بدلیل بالخصوص حجیته ثبتت أو ونالظن من الشارع عند حجیته ثبتت ما بیان إذن فالمهمّ

 :فنقول اللفظ کظاهر خاص بظن العمل علی العقالء تسالم

 
شکی نیست که شارع می تواند بعضی از ظن ها را معتبر بداند و هیچ کس در این مسأله نظر مخالف نداشته و نکته: 

 وی ضعیف است. اعتبار بعضی از ظن ها را محال نمی داند جز ابن قبه که دلیل

 از عمل کردن به ظن در اصول عقاید نهی کرده است. یونس و انعام حجرات، سوره آیاتظاهر  اشکال:: نکته

 : می توان حکم احکام فرعی را هم از ظاهر آیات به دست آورد.پاسخ

 
 ظواهر الفاظ: -۱

ن
انواع ظ

معتبر نیست، زیرا خداوند در قرآن از عمل  : ظن مطلق
کردن به ظن، نهی کرده و عمل کننده به ظن را مذمت  

نموده است، مانند آیات سوره حجرات، انعام و یونس

هر ظنی که دلیل قاطع بر حجیت و اعتبار : ظن خاص
آن ظن وجود داشته باشد مانند خبر واحد

ظواهر الفاظ

قول لغوی

اجماع منقول

خبر واحد

نظرات درباره 
اعتبار یا عدم 

اعتبار ظن

اعتبار عقلی ظن 
از نظر امکان 

امکان : ابن قبه
ندارد

باید : ابوالحسن بصری
امکان داشته باشد و گرنه 
بسیاری از احکام ضایع 

می شود

امکان : مشهور اصولی ها
دارد

: از راه طریقیت
عذر آور است

از راه سبییت

خداوند : تصویب اشعری
در واقع حکمی ندارد

خداوند: تصویب معتزلی
در واقع حکم دارد ولی 
آنچه ما به آن می رسیم 

.عذر آور است

عمل : مصلحت سلوکیه
به ظن خودش مصلحت 

دارد اعتبار وقوعی 
ظن

:  سید مرتضی و انفتاحیون
ظن وقوع خارجی ندارد، 
زیرا نیازی به آن نیست

میرزای قمی و 
مطلق ظنها : انسدادیون

.معتبر هستند

اصل عدم اعتبار : مشهور
ظن است مگر این که به 
تایید شارع رسیده باشد
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 :متن عربی

 .المبلّغ و عالشار من الصادرة األلفاظ فعال منها المقصود و االلفاظ ظواهر( ۱)

 طریقة تکن لم السّالم علیهم المعصومین محاورات طریقة ألنّ بها، العمل فی ألحد اشکال فال السّنة ظواهر فأما

 االعتداد و األلفاظ ظواهر علی فیها العقالء اعتماد و محاوراتهم، فی العقالء الناس سائر طریقة غیر مستحدثة

 ظواهر اما و .المحققین بعض به صرّح کما اللفظ، ظهور من بالمراد ظنّ یحصل ان و بدّ ال و فیه ریب ال ممّا بها

 أنّ لشبهة الثانی الفریق فمنعه األخباریین و األصولیین بین بها العمل فی الخالف وقع فقد المجید، الکتاب

 وجود مالالحت الظاهر علی االعتماد لنا یمکن فال کذلک األمر کان اذا و علیه، نزّل بمن مختصّ القرآن فهم

 أنّ نمنع أننا: الشّبهة هذه عن الجواب و .الظاهر خالف علی تدلّ لنا مجهولة السّالم، علیهم لهم معلومة قرائن

 و علیه اللّه صلّی النبی علی کان إن و الکتاب نزول ألنّ السّالم، علیهم بهم مختصّ آیاته من فرد فرد کلّ فهم

 و بمقتضاه، العمل و تدبّره ألجل إلهیّ قانون و دستور ألنه للناس، هفی الخطاب وقع ما کثیرا لکن و سلّم و آله

 ذلک و معناها، تجلّی و ظهر ممّا آیاته بعض غیرهم لفهم مناف غیر بتأویله العلم فی الراسخین و اللّه اختصاص

 .السّالم علیهم منهم له الشارح و المخصّص عن الفحص بعد

 ظواهر الفاظ: -۲

د از ظواهر الفاظ در اینجا لفظی است که از طرف شارع مقدس خداوند و مبلغ شریعت مقصوتعریف ظواهر الفاظ: 

 یعنی رسول خدا رسیده است.
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 :متن عربی

 القرآن تفسیر عن الناهیة السّالم علیهم المعصومین عن الواردة باألخبار للمنع ایضا األخباریون احتجّ و

: قوله -۲ .«النّار من مقعده فلیتبوّأ برأیه القرآن فسّر من»: النبوی الحدیث -۱ :التالیة األخبار منها بالرأی،

 کالمی فسّر من بی آمن ما»: القدسی الحدیث -۳ .«الکذب اللّه علی افتری فقد برأیه القرآن فسّر من»

 بالقرآن الفتیا عن القوم فقهاء بعض السّالم علیهما اللّه عبد أبی و جعفر أبی نهی من روی ما -۴ .«برأیه

 بأخبار بمعارضتها( أواّل: )عنها الجواب یمکن و .کثیر هو مما ذلک أمثال الی فیها، علیهم االنکار و ئهمبآرا

 استغنی و برأیه استقلّ من ردع و نهی فی ظاهرة هذه بأنّ( ثانیا و. )القرآن الی االرجاع و الجواز

 یعرفون الّذین الذکر أهل الی الرجوع دون من غوامضه، سیّما ال و القرآن، جمیع تفسیر فی باستحساناته

 یجوّزه الذی إنّما و. جائز غیر انّه معلوم هذا و باطنه، و ظاهره و خاصّه، و عامّه و منسوخه، و ناسخه

 بخالف الحکیم من قرینة نصب عدم مع معناها فی الظاهرة األحکام آیات ببعض األخذ هو األصولیون

 األخر اآلیات و السّالم علیهم المعصومین أخبار فی تدقیقال و الفحص بعد ذلک و. عدمها األصل و ظاهرها

 هو التفسیر ألنّ تفسیر، له یقال ال أیضا بالظهور األخذ لعلّ ثمّ .المخصص و الناسخ و الشارح و المفسّر عن

عمل به ظواهر سنت

عمل به ظواهر : محل وفاق
سنت جایز است

در محاورات و ( ع)روش معصومان : دلیل
روش جدیدی غیر از شیوه سایر عقال در عالم  
در محاوراتشان نبوده است و اعتماد و اهتمام  

عقال بر عمل کردن به ظواهر الفاظ امری 
است که جای شک و شبهه ای در آن نبوده 

.است

درباره عمل به : محل اختالف
میان  ( قرآن)ظواهر کتاب 

اصولی ها و اخباریان اختالف 
. است

عمل به ظواهر قرآن : اخباری ها
ممنوع است

ممنوع نیست: اصولی ها
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 بآرائهم تفسیرها یجوّزون فال المتشابهة، هی و معناها، فی الظاهرة غیر اآلیات اما و .الغامض المعنی بیان

 یعرفوا لم و معناه علی یقفوا لم ألنّهم المتشابه فی الناس هلک إنما»: ورد لما و لها، لفظی ظهور عدمل

 و .«فیعرفونهم األوصیاء مسألة عن بذلک استغنوا و بآرائهم أنفسهم عند من تأویال له فوضعوا حقیقته

 الظاهر یسقط ممّا ناسخات و مقیّدات او مخصصات بوجود االجمالی بالعلم للمنع ایضا األخباریون احتجّ

 غیر فی الشک و الناسخات و المخصّصات من کثیر بمعرفة منحلّ االجمالی العلم أنّ: جوابه و .االعتبار عن

 الناسخ و المفسّر معرفة بال برأیه الکتاب فسّر من ذمّ من ورد لما و االجمالی، العلم هذا ألجل و. بدویّ ذلک

 .بالظاهر األخذ قبل کذل عن الفحص أوجبنا القرائن، و

 ها در منع عمل به ظواهر قرآناستدالل اخباری

فهم و درک قرآن اختصاص به کسانی دارد که قرآن بر آنان نازل شده است، پس در این صورت، حق تمسک به  -1

د، ظاهر قرآن را نداریم، زیرا احتمال دارد قرینه های حالیه یا مقالیه وجود داشته باشند که خالف ظاهر هستن

 در حالی که این قرینه ها برای معصومان )ع( معلوم و مشخص بوده ولی برای ما مجهول و نامعین بوده است.

پاسخ: به دو دلیل زیر باید گفت فهم و درک هر آیه از آیات قرآن مجید به معصومان )ع( اختصاص داشته باشد، 

 زیرا 

یاری از همین آیات قرآن، مردم مورد خطاب قرار اگر چه قرآن بر پیامبر )ص( نازل گردیده ولی در بس -الف

 گرفته اند مثل یا ایها الذین آمنوا یا یا ایها الناس.

قرآن قانون و برنامه آسمانی است که به منظور اندیشیدن در آن و عمل کردن به مقتضای آن نازل شده  -ب

ان )ع( است، با فهم دیگران از است و این که تأویل قرآن مخصوص خداوند و افراد ثابت قدم در علم معصوم

 برخی آیات قرآن که معنای آن واضح و روشن بوده، تعارضی ندارد.

 :روایاتی که ما را از تفسیر به رأی نمودن قرآن نهی کرده اند -2

 است آتش جایگاهش کند تفسیر خود رأی به را قرآن هرکس»: نبوی حدیث». 

 است بسته دروغ خداوند بر کند تفسیر خود رأی به را قرآن هرکس»(: ص) پیامبر سخن». 

 است نیاورده ایمان من به کند تفسیر خود رأی به مرا سخن که کسی»: قدسی حدیث». 

 براساس قرآن درباره اینکه از را قوم فقهای از برخی ،(ع) صادق امام و باقر امام: آمده آن در که روایتی 

 .است فراوان که آن، مانند و داشتند، ذربرح کار این از را آنان و کرده نهی دهند فتوا خویش آرای
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این روایات با آن دسته از روایات مبنی بر جایز بودن تمسک به قرآن و  روایات ارجاع به قرآن  -پاسخ: الف

 تعارض دارند. 

در این روایات، نهی به استقالل رأی و عمل به استحسان در تفسیر مجموع قرآن و بدون مراجعه به ائمه  -ب

 به ناسخ و منسوخ، عام و خاص و ظاهر و باطن قرآن( تعلق گرفته است.)ع( )عالم 

تمسک به ظواهر قرآن تفسیر نامیده نمی شود، زیرا تفسیر بیان کردن و پرده برداشتن از معنای پیچیده و  -ج

 -لفدشوار است، اما در آیات متشابه، علمای اصول، تفسیر این آیات را به نظر شخصی جایز نمی دانند، زیرا ا

 به دلیل روایتی از امام صادق )ع(. -آیات متشابه ظهور لفظی ندارند. ب

 علم به اجمالی به مخصص ها و نواسخ در قرآن وجود دارد که مانع اعتبار ظواهر قرآن می شود. -3

پاسخ: این علم اجمالی پس از فحص و بررسی به علم تفصیلی تبدیل می شود یا شک بدوی که محل جزیان 

 برائت است. 

 ادله جائز ندانستن تمسک به آیات متشابه: نکته

 .آیات متشابه هیچ ظهور لفظی ندارند 

 و نرسیدند آن معنای به چون شدند، هالک متشابه( آیات) در تنها مردم»: آمده ی از امام صادق )ع(روایت در 

 سبب بدین و دادند، قرار تأویلی آن برای خویش رأی براساس و خود جانب از نتیجه در نشناختند، را حقیقتش

 «.بشناسانند ایشان به( را امر حقیقت) آنان تا بپرسند اوصیا از که ندیدند آن محتاج را خود

 :متن عربی

و احتجّ األصولیون علی الجواز بأخبار األمر بالتمسّک بالقرآن کأخبار الثقلین، و بأخبار عرض المتعارضات علی 

ط الی القرآن، کقول االمام الصادق علیه السّالم لمن سأله عن حکم الکتاب، و بعض أخبار التوجیه فی االستنبا

إنّ هذا و شبهه یعرف من کتاب اللّه: )ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ »الوضوء لمن عثر فوقع ظفره فجعل علی إصبعه مرارة: 

اآلیات الواضحة و أمثال ذلک ممّا توجب االطمئنان بجواز األخذ بظواهر « فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ(، امسح علیه

 لوضوح ذلک و السّالم، علیهم عنهم ورد ممّا شارحها عن الفحص بعد مؤدّاها فی و التی ال غموض فی معناها

 لکنّه و محاوراتهم، فی المحاورات أهل سائر طریقة عین هی تکن لم إن و المجید کتابه فی الشارع طریقة أن

 بل العلم، فی الراسخین آله و الذکر علیه المنزل خصوص -الواضحة و الظاهرة اآلیات فی -بالکتاب یقصد لم

 باألخبار األصولیین استدالل اما و .دساتیره و أنظمته و أحکامه و حکمه ظواهر البشر من العارفین إفهام أراد
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 ألن نظر، فیه فلی بها استدالالته و اآلیات ببعض السّالم علیه االمام احتجاج مقامات فی الواردة الکثیرة

 ظاهرا یدلّ ال و القرآن، أهل هم الذین العلم فی الراسخین من انّه ألجل هو إنما باآلیات السّالم علیه اجهاحتج

 تلک داللة من عرفت ما بعد سهل األمر لکنّ و األصولیین، بعض فهمه کما منها االستنباط الی االرشاد علی

 .کفایتها و الجواز علی السابقة األخبار

 ی جواز عمل به ظواهر قرآنها برااستدالل اصولی

 این گروه به سه دسته از روایات استدالل می کنند:

 روایاتی که ما را بر تمسک نمودن به قرآن امر کرده اند مانند روایت ثقلین. -الف

 روایاتی که بر عرضه روایات متعارض بر قرآن داللت دارند. -ب

 مانند این روایت: ارجاع می دهد برخی از روایات که ما را در استنباط احکام به قرآن -ج

 نهدمی مرهمی انگشتش بر و افتدمی ناخنش و خوردمی زمین که کسی: پرسید ایشان از شخصی که( ع) صادق امام

 شما بر دین در خداوند: شودمی دانسته خدا کتاب از این، مانند و این»: فرمود پاسخش در امام است؟ چگونه وضویش

 .«کن مسح مرهم آن روی بر ؛(78ج، ح) است نداده قرار سختی

: استدالل امام )ع( فقط به خاطر این است که ایشان از ثابت قدمان در علم هستند اشکال به روایت های دسته سوم

ها برداشت و ظاهراً داللتی بر آن ندارند که دیگران نیز می توانند احکام را از قرآن استنباط کنند آن گونه که برخی اصول

 .کرده اند

پاسخ: بعد از این که داللت روایات قبلی مبنی بر جایز بودن عمل به ظواهر قرآن و کافی بودن آن روایات معلوم شدف 

 کار آسان می شود.

 سخن واژه شناس یا قول لغوی -3

 متن عربی:

ارد قول اللغوی ممّا خرج عن حرمة العمل بالظنّ االعتماد علی قول اللغوی فی بیان معانی األلفاظ و مو( ۲)

و قد نقل اتفاق العلماء علی  .استعماالتها، ال تمییز المعنی الحقیقی و المجازی منها، ألنه لیس من وظیفته

قبول قول اللغوی و تبانیهم علی ذلک، و کأنّه من باب الرجوع الی أهل الخبرة، ألنّهم ال یفحصون عن إیمانه، 

انّه من باب الشهادة فیعتبر فیه العدالة و التعدّد و بل و ال عن إسالمه فضال عن عدالته، و ان احتمل بعضهم 
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لکنّه بعید. نعم، ال نسلّم أنّ بناء العقالء و تسالم العلماء علی قبول قول اللغوی مطلق، و لکن بشرط حصول 

 فال الخبرة أهل الی الرجوع موارد جمیع فی الوثوق و االطمئنان من قوله، بل حصول هذا الشرط الزم ظاهرا

 .أقوال تعدّد او حال بشاهد إما قوله بصحة الوثوق یحصل أن غیر من واحد قول علی یعتمدون

 سخن واژه شناس یا قول لغوی -۴

 
 :نکته

قول لغوی به اجماع علما مورد قبول است، اما به بنای عقال رجوع به سخن او از باب رجوع به اهل خبره  -1

 است.

ط قرینه یا متعدد بودن سخن لغت شناسان اطمینان : اصولیان تا وقتی که توسروش اطمینان از قول لغوی -2

 به صحت سخن آنان حاصل نشود بر سخن هیچ یک از آنان اعتماد نمی کنند. 

 
 اجماع منقول -۳

 متن عربی:

 حجیة عن أوال لنبحث و الجملة فی المنقول االجماع بالظن العمل حرمة عن خرج ممّا المنقول االجماع( ۳) 

 فی السّالم علیه المعصوم دخول ألجل هی إنّما الشیعة عند االجماع حجیة :لفنقو المحصّل االجماع أصل

 اذا( أ) .مبان و طرق ذلک استکشاف فی للعلماء و أقوالهم، من السّالم علیه قوله یستکشف إنّه أی المجمعین،

ت
ل لغ

ف اه
وظای

بیان معانی الفاظ

بیان موارد کاربرد الفاظ

مشخص کردن معنای حقیقی از مجازی وظیفه آنان نیست

ت در مورد قول 
نظرا

ی
لغو

قبول کردن سخن لغوی از باب شهادت نیست، ولی حاصل : مؤلف
شدن اعتماد و اطمینان شرط است

قبول کردن سخن لغوی از باب شهادت است، پس عدالت و متعدد 
بودن شهود شرط است
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 بل العلماء، أحد ألنه أقوالهم، فی داخل السّالم علیه المعصوم فقول قول علی العلماء من واحد کلّ اتفاق ثبت

 علیها بنی التی اللطف قاعدة هی و -علیه اللّه رضوان -الطوسی الشیخ طریقة( ب) .مرجعهم و رئیسهم هو

 اللطف باب من السّالم علیه االمام علی وجب الحق غیر علی اتّفقت اذا الرعیّة أنّ: تقریبها و. االجماع حجیة

 علی اتّفقوا اذا دین فی لرئیس ینقادون الذین الرّعیة إنّ( ج) .نظر فیها و بینهم، الخالف یوقع أو یرشدهم أن

 اذا بما هذا یقیّد أن ینبغی و. منه مأخوذ الرأی ذلک أنّ علم رئیسهم، من یأخذونه الذی دینهم أمور من رأی

 جمیع فی اتّفقوا اذا العلماء إنّ( د) .به محدقة عصیبة لظروف رأیه ابداء من الرئیس تمکّن عدم یحتمل لم

 کانت قویة حجة بوجود القطع ذلک أوجب لورعهم، قائمة بحجة إال یفتون ال بأنهم العلم مع فتوی، علی العصور

 مثل فی تحصیله مقام فی الطرق أیسر االجماع حجیة فی الطریقة هذه لعلّ و .العلماء هؤالء لفتوی سندا

 الساّلم، علیه االمام حضور زمن فی إال تحصیله مقام فی بها الوثوق یتمّ ال األولی الطریقة ألن المتأخرة، عصورنا

. حدودها و فیها اللطف قاعدة مدی یعلم فال الشیخ طریقة اما و .غیره عن استغنی رأیه أخذ لو و. رأیه أخذ و

 الباطل ثمّ غیبته؟ زمن فی الغائب علی و علیه أم الباطل؟ علی اتفقت اذا األمة ردع الحاضر االمام علی یجب أ

 بالطرق حتّی أم الحق، إظهار العادیة بالطرق یجب ثمّ الفروع؟ یعمّ أم الدین، أصول فی باطال کان ما هو

 یتبیّن لم جهات فهذه النسب؟ مجهول الیهم یبرز أم نسبه، و بنفسه یعرفهم الحقّ لهم أظهر اذا و االعجازیّة؟

 مع السّالم علیه االمام حضور ورةص هو منها المسلّم و المتیقن القدر یکون ربما و فیها، اللطف قاعدة مدی

 فی إال علیه الوقوف یتمّ ال ایضا فهو االجماع حجیة وجوه من الثالث الوجه اما و .اعتیادیة بطریقة للحق بیانه

 إظهار معها یمکنه هل الخاصة ظروفه أنّ معرفة و السّالم علیه االمام بمالقاة فیها التشرّف یمکن التی األزمنة
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 علیه عنه مأخوذا یکن لم ما دینی حکم علی عادة یتّفقون ال کانوا إن و له المرءوسین أصحابه فانّ ال؟ أم رأیه

 أیسر الرابع الوجه نعم، رأیه؟ آرائهم من یستکشف فکیف ذکرنا، کما رأیه إبداء یمکنه لم اذا انه إال السّالم،

 أن بدّ ال فانّه فتوی، علی العصور جمیع فی العلماء جمیع اتفاق هو و عصورنا فی االجماع تحصیل عند الوجوه

 بغیر الفتیا عن یمنعهم ورعهم شدة و دینهم ألنّ أصل، أو روایة أو آیة من دلیل و حجة الی مستندا یکون

 اتفاقهم مع موهون دلیل و واهیة حجة الی االستناد عن یردعهم علمهم و قائمة، سنّة أو محکمة آیة من دلیل

 حجیة من فیه نحن فیما مفیدا یکون ال العصور من واحد عصر فی االتفاق یلتحص أنّ یتّضح هذا من و. علیه

 علی بعدهم من آخرون اتفق ثمّ حکم علی عصر فی العلماء اتّفق فکم. فیه ذکرناه ما صحّ اذا الرابع الوجه

 تنجّسه علی تقریبا القدماء اتّفق البئر، ماء هذا حجة؟ یکون االتفاقین فأیّ آخر، عصر فی الحکم ذلک عکس

 هذا استمرّ و بالتغیّر، إال تنجّسه عدم علی المتأخرون اتّفق ثم بعدهم، من آخرون اختلف ثم النجاسة، بمالقاة

 الناقل من ظهر اذا المنقول االجماع فی: فنقول هذا تبیّن اذا .الحاضر عصرنا حتی کثیرة عصور طوال االتفاق

 ألنّ عادال، الناقل کان اذا حجة فهذا کتبهم فی وجدان و بحس العصور جمیع فی العلماء جمیع فتوی نقل انه

 ناقل و رأسا، السّالم علیه المعصوم قول ینقل للخبر الراوی أنّ بینهما الفرق نعم،. الواحد خبر حکم حکمه

 لالجماع الناقل کان اذا اما و .السّالم علیه المعصوم رأی منها یعرف التی للحجة المثبت السّبب ینقل االجماع

 الکلّ أنّ زعم و قاعدة أو أصل علی اعتمد إنما و فتاواهم، علی یقف لم و أ واحد، عصر فی االتفاق ینقل ماان

 أنّ علی بهذا فاعتمد القاعدة، تلک و األصل ذلک صغریات من الحکم ذلک أنّ ارتأی ثمّ علیها، متصافقون

 .ءشی فی االجماع من هذا فلیس إجماعهم، فنقل الحکم ذلک علی متوافقون الکلّ
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 اجماع منقول -۳

 اتفاق نظر فقهاتعریف اجماع: 

 عناصر اجماع:

 .اتفاق نظر وجود داشته باشد 

 .اجماع کنندگان متخصص باشند 

 .اتفاق نظر در همه دوره ها باشد 

 .مستند اجماع مجهول باشد 

ع کنندگان وجود از نظر شیعه اجماع از آن جهت حجت است که رأی معصوم )ع( در میان اجماشرط حجیت اجماع: 

 داشته باشد، یعنی اجماع کاشف از قول معصوم )ع( باشد.

 

 

انواع اجماع

دیگران اجماع فقها را بیان کرده اند: منقول
خود فقیه اجماع فقها را به دست آورده است: محصل

صوم 
ف قول مع

ش
ی ک

مبان
ع)

نیز در میان اجماع ( ع)هرگاه اتفاق علما بر مسأله ای شرعی ثابت شود، سخن معصوم : اجماع دخولی(
.هم یکی از علماء و بلکه رئیس و مرجع آنها می باشد( ع)کنندگان خواهد بود، زیرا امام 

هرگاه امت بر مسأله ای غیر واقعی اتفاق کنند و در خطا باشند به حکم قاعده لطف بر : قاعده لطف
نظر شیخ )واجب است که آنان را بر خطایشان ارشاد کرده یا میان آن ها اختالف ایجاد کند ( ع)امام 

(.طوسی

هرگاه امت بر امری از امور دینی که آن را معموال از رهبرشان دریافت می کنند اتفاق : اجماع حدسی
.گرفته است( ع)کنند، یقین می کنیم که امت این رأی را از معصوم 

هرگاه همه علمای امت در تمام عصرها و زمان ها بر فتوایی اجماع کرده باشند و بدانیم که آن را تنها 
از روی دلیل و حجتی که به واسطه تقوی بدان دست یافته اند، صادر کرده اند، یقین می کنیم بر 

.وجود یک دلیل قوی که سند و مدرک فتوای این علما بوده است
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 نظر مؤلف: در عصر ما و مثل آن، آسانترین راه در مقام تحصیل اجماع، طریق چهارم است. دلیل مؤلف: 

ن به حجیت چون طریق اول فقط نسبت به زمان حضور امام )ع( است و با جویا شدن از رأی و نظر ایشان می توا -الف

 اجماع اطمینان کرد و در این صورت، نیز نیازی به نظر دیگران نیست.

در طریق دوم، حدود قاعده لطف معلوم نیست. از این جهت که آیا فقط بر امام حاضر )ع( واجب است که آنان را از  -ب

کمک راه های عادی و معمولی انجام  انحراف بازدارد یا بر امام غایب نیز این امر واجب است؟ نیز اینکه آیا اظهار حق به

می گیرد یا به صورت راه های غیر عادی مانند معجزه؟ و اینکه آیا امام )ع( باید به حالت مجهول  النسب بر اجماع 

 کنندگان نمایان شود یا به حالت معلوم النسب؟

 باشد. طریق سوم تنها در زمانی ممکن و قابل اعتماد است که بتوان نزد امام )ع( حاضر -ج

البته ممکن است قدر مسلم این باشد که اظهار حق تنها بر امام حاضر )ع( و به کمک راه های عادی الزم است و همچنین 

 در حالتی که امام )ع( در میان اجماع کنندگان مجهول النسب باشد؛ یعنی هیچ یک از اجماع کنندگان او را نشناسد. 

 : نکات

توای تمام علما را در همه زمان ها از روی حس و شنیدن و دیدن در کتاب هرگاه روشن شود که ناقل اجماع ف -1

هایشان نقل کرده، این اجماع حجت است به شرط انکه ناقل اجماع عادل باشد، زیرا چنین اجماعی از مصادیق 

 خبر واحد است.

صوم )ع( را برای تفاوت خبر واحد و اجماع منقول این است که در خبر واحد راوی مستقیما و مستقال رأی مع -2

ما نقل می کند، ولی در اجماع، ناقل سبب حجیت یعنی اجماع را بیان می کند که کاشف از قول معصوم )ع( 

 است.

اگر ناقل اجماع تنها اتفاق نظر دانشمندان یک زمان را نقل کند یا فقط بر اصل یا قاعده ای تکیه کرده و تصور  -3

و بعد مسأله مورد نظر خود را یکی از مصادیق آن اصل یا قاعده بداند کرده باشد که همه فقها آن را قبول دارند 

 و آن را به عنوان اجماع علماء بر این مسأله نقل کرده باشد، چنین چیزی اصال اجماع نیست.

 خبر واحد -۴

 متن عربی:

ت
ت نظریا

اشکاال
باشد، ( ع)تنها در زمانی ممکن و قابل اعتماد است که در زمان وجود امام : روش اول

نه در زمان دیگر

.حدود قاعده لطف مشخص نیست: روش دوم

به . تنها در زمانی ممکن و قابل اعتماد است که در زمان وجود امام باشد: روش سوم
به( ع)عالوه باید قیدی را اضافه کنیم که باید این احتمال وجود نداشته باشد که امام 

.خاطر شرایط خاص و پیچیده نتواند رأی خود را بیان کند
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 المرتضی دالسیّ عن نقل و. األکثر قول علی الواحد خبر بالظنّ العمل حرمة عن خرج ممّا الواحد خبر( ۴)

 باآلیات مستدلّین. صحّته علی تدلّ بقرائن محفوفا یکن لم اذا الواحد خبر حجیة عدم جماعة و اللّه رحمهم

 کثیرة بأخبار و الواحد، بخبر العمل جواز عدم علی( ره) السیّد نقله الّذی باالجماع و الظنّ، اتّباع عن الناهیة

 إنّ: ثانیا .ظاهرا االعتقادیة األصول فی الظّنّ اتّباع مقام فی أنها: الأو :اآلیات عن الجواب و .الیها االشارة تأتی

 الواحد خبر حجیة اآلتیة باألدلة ثبت اذا و بالعلم، الملحق الخاص ال المطلق، الظنّ هو اآلیات، فی الظنّ ظاهر

 ال تخصّصا و حکما، ال موضوعا خروجه فیکون بالعلم، الملحق الخاص الظنّ فی دخل و الظن مطلق عن خرج

 الواحد خبر حجیة علی أقیمت الّتی األدلة إنّ: فنقول اآلیة موضوع من خروجه عدم سلّمنا لو و .تخصیصا

 بأنّه االجماع عن الجواب و .تخصّصا ال تخصیصا و موضوعا، ال حکما عنها خروجه فیکون اآلیات، هذه تخصّص

 الطائفة فانّ األخبار عن اما و .الواحد بخبر ألصحابا عمل علی( ره) الطوسی الشیخ نقله الّذی باالجماع معارض

 ألن بالتباین، المخالفة هی المخالفة من المراد کان إن فیها اشکال ال الکتاب خالف بما العمل عن تنهی الّتی

 و بالعموم المخالفة هی منها المراد کان ان و األخبار، من القرآن یباین بما یعملون ال الواحد بخبر العاملین

 لعموم المخصّصة األخبار بتلک ایضا یعملون ال الواحد بخبر الکتاب تخصیص جواز بعدم فالقائلون لخصوص،ا

 المخالفة علی إلّا الکتاب خالف بما العمل عن النهی أخبار یحملون ال به لتخصیصه المجوّزون و. القرآن

 یوجد ال بما العمل عن تمنع التی ألخبارا اما و .مخالفة الخصوص و بالعموم التخالف یجعلون ال إذ التباینیّة،

 المحفوفة األخبار من کثیرا ألن ایضا، باطالقها یعملوا أن للمانعین یمکن فال السّنة و الکتاب من شاهد علیه

 لعلّ و. أخر محامل علی األخبار هذه حمل من لهم و لنا بدّ فال السّنة، و الکتاب من شاهد علیها لیس بالقرائن



 دکتر معینی رف                                                                                                                                                                                                                                                                            2اصول فقه 

64 
 

 األئمة أصحاب کتب فی المبدعون دسّها التی األخبار عن النهی هو منها المراد أنّ الی یرشد جمیعا فیها التأمّل

 مهرة عند صبغتها و بلهجتها معلومة هی و ذلک أمثال و التجسیم و الغلوّ أخبار من هو ممّا روایاتهم فی و

 علیهم أخبارهم سنخ من لیست أنها یعرفون و السّالم، علیهم المعصومین بأخبار أنسوا الّذین الحدیث أرباب

 .المنتن الخبیث و الطیّب الکلم بین یفرقون کانوا إذ جنسها، من ال و السّالم

 خبر واحد -۴

 
 :پاسخ به ادله سید مرتضی

 پاسخ به آیات:  -1

 این آیات در زمینه اصول اعتقادی است ولی حجیت خبر واحد از مسائل فرعی بوده است. -الف

و دلیل آن این است که  ن آیات، ظن مطلق است، پس ظن خاص تخصصاً خارج استمنظور از ظن در ای -ب

 خاص به منزله علم است.

 تخصصاً خارج نباشد، تخصیصاً خارج است، زیرا این آیات با ادله دیگر تخصیص زده می شود.خبر واحد اگر  -ج

 پاسخ اجماع: با اجماع منقول از شیخ طوسی تعارض می کند و ساقط می شود. -2

 اسخ روایات: پ -3

روایات دسته اول: این روایات، بر مخالفت تباینی حمل می شود، نه مخالفت به صورت عموم و خصوص.  -الف

 یعنی در اینجا دو حالت متصور است: 

  اگر مراد از مخالفت، مخالفت تباینی باشد: هیچ اشکالی در این روایات وجود ندارد، زیرا مجوزان نیز به

 مل نمی کنند.این دسته از اخبار ع

اقوال

اگر خبر واحد با : سید مرتضی
قرائنی که بر صحت آن داللت
دارد، مقرون نباشد، حجت 

.نیست

آیاتی که در پیروی کردن از 
ظن نهی کرده است

روایات  

روایاتی که از عمل نمودن به 
هر چیزی که مخالف قران 

باشد، نهی کرده است

روایاتی که از عمل کردن به 
روایاتی که شاهد از قرآن و 

سنت بر آن یافت نشود، نهی 
کرده است

اجماع
عمل به خبر : اکثر اصولیان

واحد جایز است
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  خصوص من وجه باشد: در این صورت، مانعان نیز به عموم و اگر مراد از مخالفت، مخالفت به نحو

روایاتی که آیات عام قرآن را تخصیص می دهند عمل نمی کنند و مجوزان نیز این مخالفت را بر 

 نمی شود. مخالفت تباینی حمل می کنند، زیرا مخالفت به صورت من وجه اصال مخالفت محسوب 

بسیاری از این روایات شاهدی  -عمل کنند، زیرا الفها آنروایات دسته دوم: مانعین نمی توانند به اطالق  -ب

راه هستند، شاهدی از قرآن و سنت ماز قرآن و سنت ندارند، اما قرینه دارند. بسیاری از روایاتی که با قرائنی ه

ه مجوزان و مانعان باید این روایات را بر امر دیگری حمل برای آن ها در دست نیست. در نتیجه، هر دو گرو

شاید منظور از این روایات، نهی از روایاتی است که مربوط به غلو و جسمیت خداوند و ... است که  -کنند. ب

 ر نحوه بیان و شکل آنها می باشد.جعلی هستند و جعلی بودن آن ها نیز به خاط

 متن عربی:

 :التالیة اآلیات منها فکثیرة، الواحد بخبر للعمل المجوّزین حجج اما و واحدال بخبر العمل جواز ادلة

 فَعَلْتُمْ ما عَلی فَتُصْبِحُوا بِجَهالَةٍ قَوْماً تُصِیبُوا أَنْ فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ فاسِقٌ جاءَکُمْ إِنْ: )تعالی قوله هی و النبأ آیة: االولی

 فی الوصف فمفهوم الشرط، مفهوم وجهة الوصف مفهوم داللة جهة جهتین، من داللتها وجه و(. ۱()نادِمِینَ

 لکنی و األصولیین، من کثیر بحجیّته یقل لم إن و الوصف مفهوم و التبیّن، یجب فال بنبإ عادل جاءکم إن :اآلیة

 .المفهوم بحث فی مرّ کما حجیّته استظهرت قد

 ثالث فی یتحقّق المفهوم هذا و التبیّن، یجب فال بنبإ فاسق یجئکم لم إن: فهو اآلیة فی الشرط مفهوم اما و

 النبأ بغیر الفاسق ءمجی( الثالثة. )بنبإ العادل ءمجی( الثانیة. )ءبشی غیره و الفاسق ءمجی عدم( األولی: )صور

 فی الموضوع الثالثة و الثانیة فی و الموضوع، بانتفاء سالبة القضیّة تکون األولی فالصورة. مثال جسم أو کعمل

 ال و الموضوع، الثبات مسوق الشرط أنّ اآلیة فی الشرط بمفهوم االستدالل علی یرد فال موجود، ثابت القضیة

 .نحوها و «فاختنه ولدا رزقت إن» مثل لها مفهوم
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 کخبر ایضا، بالواقع العلم یورث ال انّه إذ العادل، لخبر شامل العلم عدم و بالجهالة باالصابة التعلیل انّ یقال، ما و

 ورود و ظهوره تمّ قد المفهوم بأن مردود، أظهر، و داللة أقوی ألنه المفهوم، علی مقدم العلّة فعموم الفاسق،

 و .العلم منزلة له الشارع تنزیل و الجهالة عن العادل خبر خروج علی ظاهرا یدلّ الجهالة بلفظ بعده التعلیل

 الفاسق الولید انّ حیث االرتداد عن االخبار هو و -هامورد بأنّ اآلیة هذه بمفهوم االستدالل علی االشکال اما

 بیان هو اآلیة ظاهر بأنّ: عنه الجواب فیمکن. الواحد العدل خبر فیه یکفی ال -المصطلق بنی ارتداد عن أخبر

 و الخبر استیضاح هو و التبیّن، من فیه البدّ بخبر أخبر اذا الفاسق أنّ: هو و المورد، فیه مالحظ غیر عام حکم

 اآلیة هذه داللة علی ظاهرا اشکال ال ثم .ذلک فیه یلزم فال العادل بخالف الواقع و الحقیقة بیان علی لوقوفا

 عن المخبر ألنّ بالواسطة، کان لو و مطلقا الواحد العادل خبر هو و الصحیح الخبر حجیة علی مفهوما المبارکة

 وجود احتمل اذا و .هکذا و التبیّن فیه یجب ال ألخبارا من خبر هو و کذا و بکذا حدّثنی فالنا بأن أخبر الواسطة

 من به فیعمل إال و التعارض، قواعد بمقتضی العمل و بابه فی عنه الفحص ظاهرا لزم العادل هذا لخبر معارض

 کل باب فی المعارضات جمعت ما بعد الدّین فی االحتیاط باب من ألنه للحجیة، مناف غیر هذا و األمر، أوّل

 .مسألة

 حجیّتها علی حینئذ فتدلّ اآلیة مضمون فی للخبر األخر الثالثة األقسام إدخال األساطین بعض حاول قد: بیهتن

 غیر رواته فی الّذی هو و الموثّق، و. ممدوح لکنّه و العدالة ثابت غیر رواته فی الذی هو و الحسن،: هی و

 و ظنیّة، بقرائن محفوفا کان إن مذموم، اتهرو فی الذی هو و الضعیف، و. به موثوق لکنّه و االیمان مستکمل

 اما و مفهوما، فقط العدل خبر حجیّة علی تدلّ إنّما اآلیة أن االنصاف لکنّ. الظن تحصیل التبیّن لجعله ذلک
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 من الحاصل بالظنّ یکون ال هو و الحال بیان طلب هو التبیّن ظاهر ألنّ و بالمفهوم، أو بالمنطوق فخارج غیره

 .المذکورة األقسام هذه من لو و کفی، حصل فاذا عرفا، بیان العادی العلم نعم،. للروایة لثالثةا األقسام هذه

 طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ کُلِّ مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ) :تعالی قوله الواحد خبر حجیّة علی بها استدلّ الّتی اآلیات من: الثانیة

 (.۱()یَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُوا إِذا قَوْمَهُمْ والِیُنْذِرُ وَ الدِّینِ فِی لِیَتَفَقَّهُوا

 أُولئِکَ الْکِتابِ فِی لِلنَّاسِ بَیَّنَّاهُ ما بَعْدِ مِنْ الْهُدی وَ الْبَیِّناتِ مِنَ أَنْزَلْنا ما یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ: )سبحانه قوله: الثالثة

 (.۲()اللَّاعِنُونَ مُیَلْعَنُهُ وَ اللَّهُ یَلْعَنُهُمُ

 (.۳()تَعْلَمُونَ ال کُنْتُمْ إِنْ الذِّکْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا: )شأنه عزّ قوله: الرابعة

 یستلزم الذکر، آیة فی السؤال و الکتمان، آیة فی الکتمان عدم و البیان و النفر، آیة فی االنذار أنّ بتقریب

 الَّذِینَ مِنْهُمُ وَ: )تعالی قوله: الخامسة.الذکر أهل من القبول وجوب و المبیّنین، من و المنذرین من األخذ وجوب

 النبیّ إیمان أنّ بتقریب(. ۱()لِلْمُؤْمِنِینَ یُؤْمِنُ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَکُمْ خَیْرٍ أُذُنُ قُلْ أُذُنٌ هُوَ یَقُولُونَ وَ النَّبِیَّ یُؤْذُونَ

 و .حجة قولهم یکون أن بدّ فال قولهم، قبول و لهم تصدیقه هو إنما للمؤمنین سلّم و آله و علیه اللّه صلّی

 مردود لکنّه و. األکثر و الواحد قول قبول یشمل مطلق منها کال أنّ علی متوقف األربع اآلیات بهذه االستدالل

 قبول بیان بصدد هی لیست و الواحد، خبر قبول فی فیها ظهور ال و نحوه و الجمع بصیغة کلّها اآلیات هذه بأنّ

 بکفایة قلنا لو و. أخری جهات بیان بصدد هی بل باالطالق، ذلک فی یکتفی حتّی األکثر أو الواحد العدل خبر

 الحثّ و الروایة و العلم حملة مدح من الکثیر ءالشی االطالقات هذه قبیل من عندنا لکان اآلیات هذه إطالق

 .اکثر او منهم واحد قول قبول بیان بصدد لیس هو اممّ ذلک أمثال و السّالم علیهم عنهم الروایة تحمّل علی
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 :منها األخبار،: المجوّزین أدلّة من و

 خذ»: السّالم علیه قال آخذ؟ فبأیّهما المتعارضان الحدیثان او الخبران عنکم یأتی: قال. زرارة عن روی ما -۱

 أوثقهما و عندک بأعدلهما خذ»: قال. مشهوران معا فانّهما: قلت .«النادر الشاذّ اترک و أصحابک بین اشتهر بما

 ثقة کالهما و الرّجالن یجیئنا: قلت .السّالم علیه الرضا االمام عن الجهم بن الحسن عن روی ما - .«نفسک فی

 .«أخذت بأیّهما علیک فموسّع تعلم لم اذا»: السّالم علیه قال الحق؟ أیّهما نعلم فال مختلفین، بحدیثین

 کلّهم و الحدیث أصحابک من سمعت اذا»: قال السّالم علیه الصادق عن مغیرةال بن الحارث عن روی ما -۳

 الظاهر و العدل، الثّقة خبر قبول علی األخبار هذه دلّت .«السّالم علیه القائم تری حتی علیک فموسّع ثقة

 الواحد خبر ةحجی علی بها یستدلّ فکیف آحاد أخبار هذه بأنّ یقال ما و األخبار، لسان فی واحد بمعنی أنّهما

 هذه قبول علی األصحاب تسالم بأنّ مدفوع اآلحاد، بخبر اآلحاد خبر حجیة علی استدالل ألنه الدّور، للزوم

 .بها الوثوق یوجب التراجیح و التعادل باب فی العالجیة األخبار

 أ وقت، کلّ فی ألقاک لست و أحتاج ربما: السّالم علیه لالمام المهتدی بن العزیز عبد قول من روی ما -۴

 و الروایة فی الثقة قول قبول أنّ ظاهرها و. «نعم»: قال دینی؟ معالم عنه آخذ ثقة، الرّحمن عبد بن فیونس

 فی مثله و .قوله حجیة علی یدلّ ذلک علی له السّالم علیه االمام تقریر و السائل، عند معلوما کان الفتوی

  .اآلتی الخبر الفتوی و للروایة باطالقه شموله



 دکتر معینی رف                                                                                                                                                                                                                                                                            2اصول فقه 

69 
 

: السّالم علیه قال. الدین فی علیه یعتمد عمّن السؤال عن کتابة السّالم علیه االمام جواب من روی ما -۵

 قول قبول علی یدلّ مما غیرهما نحوهما و «أمرنا فی القدم کثیر حبّنا فی مسنّ کل علی دینکما فی اعتمدا»

 :منها. ءشی داللتها من نفسی فی لکن و أخر، بأخبار ایضا استدلّوا قد و .خبره و الثقة

 بأنّه السّالم علیه أبیه خواصّ و خواصّه من افراد بعض علی السّالم علیه الصادق االمام نصّ فی الواردة االخبار

 علیه االمام شهد الّذی خاصة الثقة ذلک قول قبول علی تدلّ إنما هذه لعلّ و. مثال دینک عنه خذ مأمون ثقة

 فال الرواة من واحد فی حصلت اذا العدالة فوق درجة هذه و یقینا، الکذب من مأمونا فیکون بوثاقته، السّالم

 اما .ظاهرا الواحد خبر حجیة بعدم القائلین أتباعه و المرتضی السید مثل حتّی أحد روایته قبول فی یتوقّف

 االرجاع و التقلید راخبا أدلّتهم من و .العقالء به یعبأ ال لذا و باألصل، فمنفیّ علیه السهو و االشتباه احتمال

 المتتبّع ان اعلم و .اتفاقا فیها الواحد فتوی یقبل التی بالفتوی خاصة ألنها ایضا، نظر داللتها فی و. العلماء الی

 من األخذ بعدم أحادیثهم بعض فی صرّحوا السّالم علیهم أنّهم له یظهر الباب هذا فی السّالم علیهم ألخبارهم

 کلمة یطلقون یکونوا لم السّالم علیهم انّهم و خاصة، الثقة العدل قول بقبول رخصوا انّما انّهم و المؤمن، غیر

 مؤمن غیر کان لو و الکذب عن المتجنّب علی الثقة کلمة اطالق نعم،. ظاهرا العدل المؤمن علی إال الثّقة

 روایات بأخذ تلویح وأ تصریح من األخبار بعض فی ما اما .للمتتبع یظهر ما علی الحدیث علماء بین نشأ اصطالح

 یمکن فهذه «رأوا ما ذروا و رووا ما خذوا»: عنها سئل لمّا فضال بنی روایات فی السّالم علیه قوله مثل غیره،

 :عنها الجواب
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 و عنهم، صدرت قد صادقة کتبهم فی ذکروها التی روایاتهم أنّ فی السّالم علیه االمام من شهادة بأنّها: أوال

 من ترد لم التی المؤمنین من العدول سائر روایات من أصدق و أثبت روایاتهم کونت منه الشهادة هذه مع

 .الحق عن عدولهم قبل استقامتهم زمن فی ألّفوها إنّما کتبهم إنّ: ثانیا .بخصوصها شهادة السّالم علیه االمام

 حادثة بکم نزلت اذا» :مالسّال علیه قوله من سرّه قدّس الطوسی للشیخ العدّة کتاب فی المرسلة الروایة مثل و

 عنها الجواب یمکن و .«به فاعملوا السّالم علیه علی عن رووه ما الی فانظروا عنّا روی فیما حکمها تجدون ال

 اطمئنان و وثوق الیه الرّجوع من یحصل بما محفوفا کان اذا فیما هؤالء من اآلحاد خبر قبول علی تحمل بأنها

 الحجیة مقام فی المعتبر ان المجموع من المتحصّل ألن سبق، ما بین و ابینه جمعا ذلک و قرائن و شواهد من

 الشواهد و. السّالم علیهم عنهم الصدور بصحّة له شواهد الی فیحتاج غیره اما و العدل، الثقة خبر هو إنما

 کونب إما تحصل للوثوق المفیدة الشهرة و. ذلک نحو أو معروفة شهرة أو محفوفة قرائن تکون فربما تختلف

 توجب بحیث فتواهم فی الروایة الی یستندون الفقهاء جلّ بکون أو األصحاب، عند مرویّة مشهورة الروایة

 و الروایات باختالف یختلف هذا و الروایة، تلک فی للحجیة مؤهّالت و قرائن بوجود وثوقا الشهرتین إحدی

  .المقامات و الشهرات

 مقابل فی الواحد خبر حجیة علی جماعة و الطوسی الشیخ کرهذ الّذی االجماع المجوزین أدلّة جملة من و

 .الواحد خبر قبول عدم علی المرتضی السیّد ادّعاه الّذی االجماع

 لم کافیة علیها اعتمدت الّتی السابقة الحجج کانت لمّا لکن و الحجیة، علی عقلیة بأوجه ایضا استدلّوا قد و

 .األدلة الی منها أقرب التقریبات الی لعلّها و االشکاالت، عضب من تخلو ال ألنها العقلیة لألوجه أتعرّض
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 آیات 

  ترجمه آیه نبأ: هرگاه فاسقی برا شما خبری آورد تحقیق کنید که مبادا از نادانی، به قومی

 رنجی رسانید و از کار خود سخت پشیمان گردید.

 واحد داللت می کند: این آیه از دو جهت بر جواز عمل به خبر : نحوه استدالل به آیه نبأ

در این آیه، )مؤلف: پذیرفته است  هرگاه عادلی برای شما خبری آورد، تحقیق واجب نیست. از جهت مفهوم وصف: -الف

 وصف مفهوم دارد(.

 واجب نیست.کردن از خبر او نیز از جهت مفهوم شرط: اگر فاسق برای شما خبری نیاورد، تحقیق  -ب

 یابد:  مفهوم شرط در سه صورت تحقق می

 فاسق و غیر فاسق چیزی نیاوردند: سالبه به انتفای موضوع است. -الف

 عادل خبری آورد. -ب

 فاسق چیزی غیر از خبر آورد مانند انجام عملی. -ج

اشکال کرد در صورت دوم و سوم از آنجا که بعد از منتفی شدن شرط، موضوع همچنان باقی است. بنابراین، نمی توان 

 ن آیه برای اثبات موضوع است، پس مفهوم ندارد.که چون شرط در ای

 هرچند مؤلف معتقد است که جواز عمل به خبر واحد، آیه نبأ است، اما دیگران به این آیه اشکاالتی را وارد دانسته اند:

اشکال نخست: به مفهوم شرط در این آیه نمی توان استناد کرد، زیرا جمله شرطیه در این آیه برای بیان و اثبات  -1

 موضوع است. پس اساساً موضوعی وجود ندارد تا حکمی بر آن حمل شود.

ست، زیرا مفهوم شرط به سه صورت در آیه، محقق نیپاسخ: جمله شرطیه در اینجا برای اثبات و بیان موضوع 

می شود که تنها به سه صورت در آیه، محقق می شود که تنها در یک صورت، با رفتن شرط موضوع هم از بین 

موضوع همچنان باقی است و می توان حکم دیگری را بر آن )صورت دوم و سوم( ، اما در دو صورت دیگر میرود

 بار کرد.

ن
ادله مجوزی

آیات

آیه نبا

آیه نفر

آیه کتمان

آیه ذکر

آیه اذن

روایات فراوان بر جواز عمل به 
خبر واحد

روایاتی که بر تقلید و رجوع به 
علما داللت دارند

اجماع منقول از شیخ طوسی

ادله عقلی
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اشکال دوم: علت مذکور در آیه یعنی برخورد کردن از روی جهالت و عدم علم، شامل خبر عادل هم می شود،  -2

عموم علت مذکور در آیه بر مفهوم  زیرا خبر عادل نیز مانند خبر فاسق موجب علم به واقعیت نمی شود، پس

 مقدم می شود زیرا داللت آن قوی تر و ظاهرتر است.

پاسخ: این اشکال مردود است، زیرا مفهوم، ظهورش کامل  است و علتی که با لفظ جهالت بعد از آن آمده است 

ظن آور است، اما مانند ظاهراً داللت بر آن دارد که خبر عادل از این علت خارج است و شارع خبر عادل را گرچه 

 علم معتبر دانسته است.

اشکال سوم: این آیه در مورد خبر دادن از ارتداد است، زیرا ولید از مرتد شدن قبیله بنی مصطلق خبر داد و در  -3

 خبر دادن از ارتداد، خبر یک فرد عادل کفایت نمی کند.

خبر ارتداد است در نظر گرفته شود و این پاسخ: ظاهر آیه بیانگر یک حکم کلی است بدون اینکه مورد آن که 

حکم کلی آن است که هرگاه فاسق خبری آورد، تحقیق الزم است )و تحقیق و تبین عبارت از روشن کردن خبر 

 ن در خبر او الزم نیست. و آگاهی بر بیان حقیقت و واقع است( به خالف شخص عادل که تحقیق کردن و تبیّ

م بر حجیت داشتن خبر صحیح داللت می کند و خبر صحیح، خبر عادل واحد است : این آیه از جهت مفهونظر مؤلف

هر چند با واسطه از امام بیان شده باشد، زیرا کسی که با واسطه خبر می دهد می گوید: فالن شخص این روایت را برای 

ر احتمال دهیم که من بیان کرده است و چنین امری هم یک نوع خبر است که جستجو پیرامون آن الزم نیست و اگ

برای خبر عادل معارضی وجود دارد ظاهرا در باب آن خبر تفحص و بررسی از وجود معارض الزم است و باید به مقتضای 

قواعد تعارض عمل کرد و گرنه از همان ابتدا به خبر عادل عمل خواهد شد و این مطلب با حجیت داشتن خبر عادل 

باب هر مسأله ای معارض وجود دارد، تفحص و بررسی از وجود معارض، از باب  منافاتی ندارد، زیرا از آنجایی که در

 احتیاط در دین خواهد بود. 

:  عده ای از اصولی ها کوشیده اند تا سه قسم روایت دیگر یعنی خبر حسن، موثق و ضعیف را در مضمون آیه وارد نکته

 ها نیز داللت کند. سازند تا آیه بر حجیت و اعتبار آن

: آیه نبأ فقط بر حجیت خبر عادل داللت دارد ، نه سه قسم فوق، زیرا اوال؛ خبر ضعیف و موثق توسط منطوق آیه پاسخ

خارج می شوند و خبر حسن نیز توسط مفهوم خارج می شود. ثانیا؛ چون جستجو ظاهرا معنایش آن است که حالت و 

 سته روایت حاصل می شود محقق نمی گردد.وضعیت شخص را بررسی کنیم و چنین چیزی با ظنی که از این سه د

ها ثابت : خبری است که میان روایت کنندگان آن خبر کسانی وجود داشته باشند که عدالت انتعریف خبر حسننکته: 

 اند.نشده ولی مدح شده

 شد.اند، غیر امامی نیز وجود داشته با: خبری است که در میان کسانی که خبر را روایت کردهتعریف خبر موثق

 : آن است که در میان روایت کنندگان آن اخبار، افراد مذمومی نیز وجود داشته باشند.تعریف خبر ضعیف

  هی و بصیرت پیدا کنند تا در دین خدا آگاتعدای کوچ نمی : چرا از هر گروهینفر هیآترجمه

کنند تا هنگامی که نزد قوم خود برگشتند آنها را آگاه کرده و بترساند، باشد قوم آنان هم 

  خداوند دوری کنید.س شده و از نافرمانی خدا تر

  س از انکه برای : آنان که ادله روشن و وسایل هدایتی را که ما نازل کردیم، پکتمان هیآترجمه

 کنند.مردم بیان نمودیم کتمان می
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  اگر چیزی را نمی دانید از اهل ذکر سؤال کنید.ذکر هیآترجمه : 

، بیان و نپوشاندن در آیه کتمان و سرال کردن در ایه ترساندن در آیه نفرآیه: سه استدالل به این نحوه 

واجب باشد و پذیرش  ،و بیان کنندگان احکام است که پذیرفتن سخن انذار کنندگانذکر مستلزم آن 

 سخن اهل ذکر الزم باشد.

  گویند او شخص تند که دائم پیامبر را می آزارند و می: و بعضی از منافقان هساذن هیآترجمه

زودباوری من لطفی به نفع شماست، رسول خدا ایمان باوری است، بگو ای پیامبر ساده و زود

 اورده و به مؤمنان هم اطمینان دارد. 

بول کردن سخن استدالل به این آیه: ایمان پیامبر )ص( به مؤمنین به معنی تصدیق کرن آنان و قنحوه 

 مومنین است پس باید سخن مومنین حجت باشد.

ها می باشد که به وسیله اطالق آیه متوقف بر اطالق آن 4: استدالل به این آیه پایانی ۴شکال مؤلف به استدالل به ا

این اطالق مردود است. چون تمام این آیات به صیغه جمع خود، شامل قبول کردن سخن مخبر واحد یا متعدد شود، اما 

 و شبه جمع است و هیچ ظهوری در خبر واحد ندارند و بلکه در مقام بیان جهات دیگری می باشند.

 روایات 

 واحد خبر به عمل بر جواز روایات 

 که شودمی نقل دیثح یا خبر دو شما سوی از: گفت(( ع) امام محضر به) او: است شده نقل زراره از که روایتی 

 میان که بگیر را روایتی»: فرمود الساّلم علیه ؟ امام(کنیم عمل و) بگیریم را آنها کدامین دارند؛ تعارض یکدیگر با

( ع) امام. مشهورند دو هر: گفت زراره .«واگذار( ندارد شهرتی که) را نادر و شاذ روایت و دارد شهرت یارانت

 .«بگیر کرده، نقل تو پیش ترینشانموثّق و تو، نزد اآنه ترینعادل که را آن»: فرمود

 ( هستند اطمینان مورد و) ثقه دو هر که نفر دو: گفتم :است کرده نقل( ع) رضا امام از جهم بن حسن که روایتی

 هرگاه»: فرمود( ع) است؟ امام درست آنها کدامین دانیمنمی ما و کنند،می نقل( متعارض و) مختلف حدیث دو

  «.(کنی عمل و) بگیری خواهیمی را هرکدام که داری اختیار( است درست آنها کدامین) دانینمی

 یارانت از هرگاه»: فرمود( روایت این در( )ع) امام. است شده نقل( ع) صادق امام از مغیره بن حارث از که روایتی 

 امام تا ،(کنی عمل یخواست هرکدام به تعارض صورت در که) مختاری بودند ثقه آنان همه و شنیدی حدیث

 (.بپرسی او از و) ببینی را خود زمان

 و شویم،می نیازمند( شرعی مسائل در) گاهی: گفت( ع) امام به مهدی بن العزیز عبد آمده آن در که روایتی 

 دینم احکام تا است، ثقه الرحمن عبد بن یونس آیا. کنم دیدار را شما بتوانم( بخواهم) زمان هر که نیست چنین

 فتوا و روایت در ثقه سخن پذیرفتن که است آن روایت این ظاهر. «آری»: فرمود( ع) بگیرم؟ امام فرا وی از را

 ثقه قول حجیّت بر مطلب، این به نسبت او حق در( ع) امام تقریر و است، بوده( مسلّم و) معلوم کنندهسؤال نزد

  .دارد داللت

 امام. است آمده رواست، دین در وی بر اعتماد که کسی رهدربا پرسش از امام مکتوب پاسخ آن در که روایتی 

 بوده کوشا ما امر در و کرده سپری ما محبّت راه در را عمری که کنید اعتماد کسی بر خود دین در»: فرمود( ع)

 .دارد داللت ثقه شخص خبر و سخن پذیرش بر که روایاتی دیگر از آن مانند و. «است
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 سه گانه نخست:  تیشکال به رواا

 .دیآیم شیدور پ رایخبر استدالل کرد، ز تیبر حج اتیروا نیتوان با ا یواحد هستند و نم ات،یروا نیا

این اشکال باطل است، زیرا فقها در باب تعادل و تراجیح بر قبول کردن این اخبار عالجیه اتفاق نظر دارند و این  :پاسخ

 ه این روایات می شود.اتفاق نظر موجب اعتماد ب

خاص که خود یا پدرشان ثقه هستند و دستور وایت امام صادق )ع( درباره بعضی افرادل به راستدالنحوه 

 :ها مسائل دین را بگیریدنآداده از 

و ما وقتی یقین می که امام )ع( به وثاقت او شهادت داده داللت کنند.  یاثقه تیبر قبول روا اتیروا نیممکن است که ا

ان چنین چیزی وجود داشته باشد از عدالت هم باالتر اگر در مورد یکی از روایت کنندگ کنیم که انان دروغ نمی گویند و

  و در نتیجه سید مرتضی و یارانش نیز این روایات را می پذیرند. خواهد بود

 : وقفت یبه روا استدالل به اشکال

ی این افراد شهادت داده است، ولی این شهادت سبب عصمت آنان نمی شود و چه بسا اشتباه کنند؛ معصوم براگرچه 

 کرد.پس نمی توان به روایت آنها اعتماد 

. بنابراین، عقال نیز غ یعنی اصل، عدم اشتباه و سهو استذا احتمال اشتباه و سهو نیز با اصل عدم از بین می رودل :پاسخ

 به این احتمال توجه نمی کنند.

 دارند داللت اءعلم به رجوع و تقلید بر که روایاتی 

: در داللت این روایت ها نیز اشکال به روایاتی که بر تقلید و رجوع به علماء داللت دارند استدالل به مؤلف اشکال

وجود دارد، زیرا این روایات مخصوص باب فتوا می باشند و در باب فتوا نیز اجماع است که اگر یک نفر هم فتوا دهد، 

 روایت است.مقبول است، اما بحث ما در باب 

: ظاهرا مراد ائمه )ع( از لفظ ثقه، شیعه عادل است و سایر روایات نیازمند قرائن و شواهدی هستند که صدور آن ها نکته

را از معصوم )ع( را تایید کند. از جمله قرائنی که همراه با روایت است، شهرت روایت است که گاه شهرت روایی است و 

 توی دادن به این روایت استناد می شود. گاه شهرت فتوائی که در هنگام ف

 اجماع 

اند، درمقابل اجماعی که اجماعی است که از شیخ طوسی و جمعی دیگر از علماء برای معتبر بودن خبر واحد نقل کرده

 سید مرتضی برای عدم اعتبار خبر واحد ادعا کرده است.

 دلیل عقل 

 به اشکال هستند و نیز به شواهد و قرائن نزدیکتر هستند تا : این ادله مبتالدلیل عقلی به استدالل به مؤلف اشکال

 به عنوان یک دلیل مستقل.

 متن عربی:

 بعضهم استدلّ فقد المطلق الظن اما. الخاص الظنّ حجیّة فی هی المباحث هذه من تقدّم ما إنّ المطلق الظن

 سیّما ال و حجیّته، اثبات بعد و اصّ،الخ الظنّ حجیة عدم علی مترتّبة حجیّته کانت لمّا و بأوجه، حجیّته علی
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 الدلیل هو ذلک و أشهرها، و أهمّها هو و اشارة أدلّته بعض الی نشیر لکن و. عنه غنی فی فنحن الواحد، خبر

 األحکام بمعظم الخاصّ الظنّ و العلم باب انسداد: اولها :مقدّمات من یترکّب الذی االنسداد بدلیل المعروف

 العلمی و العلم باب انسداد یسقطها لم و قطعا الشرعیّة األحکام تلک بامتثال مکلّفون فعال إنا: ثانیها .الشرعیة

 إجراء و معظمها هو و الباقی إهمال و الخاص بالظنّ ظنّ أو التکالیف من علم ما امتثال یکفی ال و معرفتها، فی

 امتثال مقام فی علینا یجب ال إنّا: هاثالث .التکلیف علی السابق العدم استصحاب أو علیه العامّة البراءة أصالة

 العسر للزوم و المقام، هذا فی وجوبه عدم علی ظاهرا لالجماع االحتیاط، علینا علمها المنسدّ األحکام معظم

 معنی هذا و الظنیة الطرق أو األحکام من بالمظنون األخذ و الظنّی باالمتثال علینا العقل فیحکم. الحرج و

 عند بالظنّ األخذ بوجوب الحاکم هو العقل ألنّ. األصولیین متأخری عند المقام فی یهاعل المصطلح( الحکومة)

 بنصب الشارع لحکم العقل استکشاف هی االنسداد مقدمات نتیجة انّ نقول أو باألحکام، العلم باب انسداد

 العقل إنّ أی دهم،عن علیه المصطلح( الکشف) معنی هو هذا و االنسداد مقام فی التکالیف لمعرفة طریقا الظن

 .باألحکام العلم باب انسداد عند الظنّ باتّباع الشرع حکم عن یکشف

 ظن مطلق

: ظن مطلق هنگامی مورد احتیاج است که حجیت ظن خاص اثبات شود. از جمله ادله ای که بر حجیت ظن مطلق نکته

 اقامه شده است، دلیل انسداد است.
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در نزد متأخرین همین معنا است، زیرا عقل « حکومت»و معنای اصطالحی  : عقل به اطاعت ظنی حکم می کندنتیجه

حاکم است که در هنگام مسدود بودن باب علم نسبت به احکام شرعی واجب است که به ظن تمسک کنیم و به عبارتی 

از حکم  نتیجه مقدمات حکمت این است که عقل در این زمان ظن را طریقی برای شناخت احکام قرار داده و لذا کشف

 همین است.« کشف»شارع می کند و اصوال معنای اصطالحی 

: اگر بگوییم عقل حکم می کند که به ظن مطلق عمل کنیم، حکومت نامیده می شود و اگر بگوییم عقل کشف می نکته

 کند که شارع در اینجا ظن معتبر دانسته است، کشف نامیده می شود.

 تستآزمون 
  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 854در ماده 

 یعام افراد -4                       یعام احوال -3                     یعام بدل -2              یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 669در ماده 

 یعام افراد -4                           یعام احوال -3                     یعام بدل -2           یعام مجموع -1

  قانون کار منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  148در ماده 

 یعام افراد -4             یعام احوال -3                         یعام بدل -2              یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 32در ماده 

 یعام افراد -4               یعام احوال -3                           یعام بدل -2                    یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 5در ماده 

 یعام افراد -4             یعام احوال -3                      یعام بدل -2       یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 445در ماده 

 یعام افراد -4                  یعام احوال -3                      یعام بدل -2         یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 843در ماده 

 یعام افراد -4               یعام احوال -3            یعام بدل -2              یعام مجموع -1

  قانون تجارت منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  5و  6در ماده 

 یعام افراد -4                  یعام احوال -3                      یعام بدل -2                  یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یمدن یدادرس نییقانون آ 523و  94و  109در ماده 

ل انسداد
ت دلی

مقدما

در زمان ما، باب علم و علمی نسبت به اکثر احکام شرعی مسدود است 

به بقیه ما در این زمان یقینا مکلفیم که احکام شرعی را اطاعت کنیم و حق نداریم نسبت
.کنیماحکام  که در مورد آنها علم نداریم، اصل برائت یا استصحاب عدم تکلیف را جاری می

دود  بر ما واجب نیست که در مقام اطاعت از بیشتر احکامی که باب علم به روی آنها مس
این ثانیا، احتیاط در همه. است، احتیاط کنیم، زیرا اوال اجماع بر عدم وجوب احتیاط داریم

.تکالیف موجب عسر و حرج است



 دکتر معینی رف                                                                                                                                                                                                                                                                            2اصول فقه 

77 
 

 یعام افراد -4                      یعام احوال -3                  یعام بدل -2                یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 591در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  قانون تجارت منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  397در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  نوع آن است؟ منظور قانونگذار از عام، چه  یقانون مدن 591در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 670در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  قانون تجارت منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  110و  397در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 573و  551، 1200،678در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  راتیقانون تعز 515در ماده 

 یعام افراد -4                 یعام احوال -3                            یعام بدل -2                 یعام مجموع -1

 است؟  یاز نظر عموم و اطالق چه نوع «ینه هیف ردی یمطلق حت ءیکل ش» ثیحد 

 یعام افراد -4                  شده است دیاطالق آن ق -3              اطالق دارد -2     یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون تخلفات ادار 18در ماده 

 یعام افراد -4       یعام احوال -3                   یعام بدل -2           یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 1043در ماده 

 یعام افراد -4                      یعام احوال -3                       یعام بدل -2         یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 1071در ماده 

 یعام افراد -4                یام احوالع -3                           یعام بدل -2                          یعام مجموع -1

  منظور قانونگذار از عام، چه نوع آن است؟  یقانون مدن 561در ماده 

       یعام افراد -4                        یعام احوال -3                       یعام بدل -2                  یعام مجموع -1

 است؟  یدر کدام مورد بدل عام 

 دهد. ریعقد نکاح وکالت به غ یتواند برا یاز زن و مرد م کیهر  -1

 است یرانیحق مسلم هر فرد ا رانیکشور ا تیتابع -2

چنانچه محارب شناخته نشود، به  د،یسوء قصد نما دیسه گانه و مراجع تقل یاز روسا کیهر کس به جان رهبر و هر  -3

 سال محکوم خواهد شد. 10تا  3حبس از 

 .دیآ یبه عمل م ندینما یکه شرکاء تراض یبه نحو میباشند، تقس یمال مشترک راض میهرگاه تمام شرکاء به تقس -4

 است؟  یدر کدام مورد بدل عام 

 دائمآن شورا با آن قطعنامه موافق باشند. یهمه اعضا دیبا ت،یامن یقطعنامه در شورا بیتصو یبرا -1
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 است. یمعمالت تجار، تجارت هیکل -2

 برد. یاز وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را م کیهر  -3

 .دیآ یبه عمل م ندینما یکه شرکاء تراض یبه نحو میباشند، تقس یمال مشترک راض میهرگاه تمام شرکاء به تقس -4

 ینف اقیکلمه نکره در س : 

 کند. یبر عموم داللت م نه،یدر صورت وجود قر -1

 کند. یکه جمع باشد بر عموم داللت م یتنها در صورت -2

 کند. یدر صورت وجود مقدمات حکمت، افاده شمول م -3

 برخالف نباشد. یا نهیکند؛ اگر قر یبر عموم داللت م یاز باب داللت لفظ -4

 خسارت قرار داده است. اگر در  هیرا شرط تحقق التزام به تاد ونیتمکن مد یمدن یدادرس نییقانون آ 523 ماده

شود؟ گفته  یرا شامل م گرید یو معنو یتمکن ماد ایاست  یسوال که منظور از تمکن تمکن مال نیپاسخ به ا

 مورد صادق خواهد بود؟  کدامموارد توجه داشته  نیشود: قانونگذار با آوردن واژه تمکن به همه ا

 عموم مستفاد از اطالق -4                         اطالق -3                      دییتق -2          عموم -1

 است؟  یدر کدام مورد استغراق عام 

 دم متعد باشد موافقت همه آن ها در قصاص الزم است یکه ول یدر صورت -1

 کردن کارگران واحد خود هستند مهیمکلف به ب انیهمه کارفرما -2

 توانند آم را مطالبه کنند یم کیشود و هر  یحق مطالبه قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل م -3

 .دیآ یبه عمل م ندینما یکه شرکاء تراض یبه نحو میباشند، تقس یمال مشترک راض میهرگاه تمام شرکاء به تقس -4

 عبارت است از:  یمجموع عام 

 باشد یآن م تیکه به مجموع مکلفان تعلق گرفته و همه مکلف به رعا یحکم -1

 شود یحکم واحد که به عموم افراد تحت شمول تعلق گرفته و به تعداد آنها منحل به احکام متعدد م -2

 المجموع تعلق گرفته باشد ثیبه همه افراد تحت شمول من ح یحکم -3

 تعلق گرفته باشد. نییالتع یاز افراد تحت شمول به طور ال عل یکیکه به  یحکم -4

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 871ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 5ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  5ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  954ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  1078ماده 

 ثنااست -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  929ماده 
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 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 352ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  6ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 754ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 1289ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 1291ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 10ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 1154ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 397ماده 

 استثنا -4   تیغا -3    یشرط -2   یوصف -1

 در کدام مورد، مخصص از نوع صفت است؟ 

 مشروع باشد ریکه غ یهر صلح نافذ است جز صلح بر امر -1

 کرد یتوان خواستگار یاز موانع نکاح باشد، م یرا که خال یهر زن -2

 دهد ریعقد نکاح وکالت به غ یتواند برا یاز زن و مرد م کیهر  -3

 ممنوع است. یو فرهنگ یخیو کاوش به قصد به دست آوردن اموال تار یهر گونه حفار -4

 و عقد کدام است؟ یعمل حقوق نیرابطه ب 

 عموم و خصوص من وجه  -4                عموم و خصوص مطلق -3                  تضاد -2          نیتبا -1

 ست؟یاحکام خاص و مخصص چ انینسبت م 

 عموم و خصوص مطلق -1

 است دیخاص مطلق است و مخصص مق -2

 ستیخاص ن یمخصص است، اما هر مخصص یهر خاص -3

 شود یکه متصل به عام نباشد مخصص خوانده م یحکم خاص -4

 مگر به درخواست خود او»کند مگر به درخواست خود او. کلمات:  تیسلب تابع یتواند از کس یدولت نم:» 

 است یمخصص عقل -2                         مخصص متصل است -1

 مخصص مجمل است -4                      مخصص منفصل است -3

 دارد؟ یچه عنوان...« تواند  یحاکم م یول»عبارت  ،یقانون مدن 277ماده  برابر 
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 ییمخصص متصل استثنا -2                     ینفصل لفظمخصص م -1

 یمخصص متصل شرط -4                       یمخصص منفصل شرط -3

 یدر صورت پس از نقض قرار، پرونده را برا دنظریدادگاه تجد یمدن یدادرس نییقانون آ 353ماده  طبق 

دهد اما اگر قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث که  یبه دادگاه صادرکننده قرار عودت م یماهو یدگیرس

فسخ شود، مطابق  نظر دیشده در مرحله تجد ینظر خواه دیتوام با حکم راجع به اصل دعوا نسبت بدان تجد

نظر  دیکه به عنوان تجد دیآیبه مل م یدر دادگاه یاصل یبه آن با دعوا یدگیهمان قانون، رس 140ماده  لیذ

  ؟شده مصداق کدام مورد است ادی تی. وضعدینما یم یدگیرس

 مخصص متصل -2ناسخ                                                           -1

 یمخصص منفصل عقل -4                    یمخصص منفصل لفظ -3

 است؟ حیکدام مورد صح یقانون مدن 109توجه به ماده  با 

 است یمخصص متصل لفظ -2                   است یمخصص منفصل لب -1

 است یمخصص متصل معنو -4                   است یمخصص منفصل عقل -3

 است؟ یلفظ لیبه دل صیکدام مورد تخص در 

 به حکم عقل صیتخص -3               به بناء عقال صیتخص -2             به سنت صیتخص -1

 به اجماع صیتخص -4

 است؟ نهیمصداق کدام گز 958ماده نسبت به  یقانون مدن 961 ماده 

 مخصص متصل -4                     مخصص منفصل -3                     دیمق -2                       ناسخ -1

 اندازد که مخصص: یاستفاده م تیآن را از قابل یکند و به طور کل یم تیبه عام سرا یمخصص وقت اجمال 

 مجمل باشد یو مصداق یجهات مفهوم عیاز جم -1

 باشد نیامور متبا نیمنفصل بوده اجمال آن در مفهوم و دوران امر ب -2

 داشته باشد یاجمال مصداق -3

 داشته باشد یمتصل بوده اجمال مفهوم -4

 گردد؟ یم زیموجب اجمال عام ن ایمخصص مفهوما و مصداقا مجمل باشد، آ اگر 

 شود. یام باشد، موجب اجمال آن مکه متصل به ع یگونه مخصص در صورت نیا -1

 کند. یاستناد خارج بوده و عام را مجمل نم تیاجمال و ابهام از قابل لیگونه مخصص، به دل نیا -2

 اندازد. یاستناد م تیاز جهت مجمل و از قابل زیگونه مخصص عام را ن نیا -3

 ردد.گ یاز آن موجب اجمال عام م قنیگونه مخصص تنها نسبت به قدر مت نیا -4

 کند مورد اجمال: یم تیکه اجمال مخصص به عام سرا یموارد در 

 محکوم به حکم عام است. -1

 .ردیگ یدر شمول حکم مخصص قرار م -2

 شمول حکم مخصص است. یمشمول حکم عام و گاه یحسب مورد، گاه -3

 شود. نییتع هیاصول عمل یبا اجرا ای گرید یقانون نیمواز دیبا -4

 کند که مخصص: یدر عام نداشته عام را نسبت به مورد اجمال مجمل نم یریتاث یمخصص در موارد اجمال 
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 کند ینم یریمنفصل باشد، ظهور عام در عموم کامل بوده اجمال خاص به آن تاث -1

 اقل و اکثر باشد نیو دوران امر ب یمتصل بوده اجمال آن مصداق -2

 اقل و اکثر باشد. نیداشته باشد و دوران ب یاجمال مفهوم منفصل و مخصص -3

 چه متصل و چه منفصل مصداقا مجمل باشد. -4

 که مخصص ....... یگردد؟ در صورت یموجب اجمال عام نم یمخصص در چه موارد اجمال 

 اکثر باشدو در ارتباط با اقل و  یمنفصل باشد و اجمال آن مفهوم -1

 مصداق باشد ایمنفصل و اجمال آن در مفهوم  -2

 متصل و اجمال آن در مصداق باشد -3

 متصل و اجمال آن در مفهوم باشد -4

 گردد؟  یموجب اجمال عام نم یدر مفهوم مخصص در چه موارد اجمال 

 اقل و اکثر باشد نیکه مخصص منفصل از عام و دوران امر ب یدر صورت -1

 شده باشد بیکه مخصص متاخر از عام تصو یدر صورت -2

 نشده باشد بیکه مخصص متاخر از عام تصو یدر صورت -3

 که مخصص، متصل به عام باشد یدر صورت -4

 دارد؟  یمورد اجمال چه حکم ن،یامور متاب نیمخصص منفصل مجمل از لحاظ مفهوم و با دوران امر ب در 

 مشمول حکم عام است -1

 مشمول مخصص بوده و حکم مخصص بر آن حاکم است -2

 رجوع نمود. گریبه اصول و قواعد د دیتوان به عام استناد کرد بلکه با ینسبت به مورد اجمال، نم -3

 کرده و حکم مورد اجمال را به دست آورد. یعام و مخصص جمع عرف انیم دینسبت به مورد اجمال با -4

 دارد؟  یاستناد به عام چه حکم یو مصداق یوجود مخصص مجمل مفهوم با 

 ستین زیاجمال جا تیسرا لیاستناد به عام به دل -1

 نبوده و عام قابل استناد است هیمخصص مجمل الزم الرعا -2

 مخصص مجمل در صورت اتصال به عام مانع استناد به آن است -3

 مخصص مجمل در صورت انفصال مانع استناد به عام است -4

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 954ماده 

 استثنا -4                       بدل جز از کل -3                     یشرط -2                    یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیقانون تجارت مصداق کدام  122ماده 

 بدل جز از کل -4                    تیغا -3                      یشرط -2                        یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 871ماده 

 استثنا -4                    تیغا -3               یشرط -2               یوصف -1

  باشد؟ یاز اقسام مخصص متصل م کیمصداق کدام  یقانون مدن 109ماده 

 یمخصص متصل معنو -2            یمخصص منفصل لب -1

 یمخصص متصل لفظ -4             یمخصص منفصل عقل -3


