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 یتعالباسمه

 1400-1401 دومنیم سال                           دانشجویان کارشناسی فقه و حقوق اسالمی  -اصول فقهمبانی برنامه درس 

 موضوع جلسات هفته

 شنبه شنبه

 مقدمات جلسه دوم جلسه اول هفته نخست

 مقدمات ه چهارمجلس جلسه سوم هفته دوم

 الفاظ مباحث ه ششمجلس جلسه پنجم هفته سوم

 الفاظ مباحث ه هشتمجلس جلسه هفتم هفته چهارم

 مباحث الفاظ جلسه دهم جلسه نهم هفته پنجم

 مباحث الفاظ جلسه دوازدهم جلسه یازدهم هفته ششم

 __________________ تعطیل رسمی تعطیل رسمی هفته هفتم

 مباحث الفاظ جلسه پانزدهم جلسه چهاردهم هفتم هشتم

 عام و خاص جلسه هفدهم جلسه شانزدهم هفته نهم

 عام و خاص جلسه نوزدهم جلسه هیجدهم هفته دهم

 عام و خاص جلسه بیست و یکم جلسه بیستم هفته یازدهم

 هیاصول عمل مسوو  ستیجلسه ب مدوو  ستیجلسه ب هفته دوازدهم

 هیاصول عمل مپنجو  ستیب جلسه مچهارو  ستیجلسه ب هفته سیزدهم

 تمرین و تست برای آمادگی برای آزمون پایانی مهفتو  ستیجلسه ب مششو  ستیجلسه ب هفته چهاردهم

 رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویان منهو  ستیجلسه ب مهشتو  ستیجلسه ب هفته پانزدهم

 __________________ تعطیل رسمی تعطیل رسمی هفته شانزدهم

 

شود. پس میاستفاده  نتیپاورپو جایبه سیتدر نیجزوه حاضر در کالس ح جزوه حاضر است.منبع: 

 .دیداشته باش همراهکالس  یبرگزار نیو ح دیریبگ نتیجزوه را پر

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 ترمپایاندر روز امتحان  و یکجا کلی صورتبهنمره آن  15که است  (5+15)نمره  20آزمون درس از 

نمره باقیمانده به صورت  5و  اخذ خواهد شد دقیقه 17 زمانمدتدر  (یتست سؤال 15) یتست صورتبه

 پرسش شفاهی در کالس انجام خواهد شد. 
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 اصول فقه فیتعر

با توجه به این واژه اصول فقه، مرکب اضافی است در کتب اصولی چنین معمول است که ابتدا هر یک از دو 

 یرویشود. ما نیز به پیبه تعریف و تبیین اصول فقه پرداخته م آنگاه. شودمیمه اصول و فقه توضیح داده کل

 .کنیممیف تعری ،بعد اصول فقه را که ترکیب اضافی است ،دهیماز این شیوه ابتدا کلمه اصل و فقه را توضیح می

 معنای اصل

های آن چیز بر آن مبتنی یا بدان پایدار باشد، مانند است که سایر بخش چیزیکاصل به معنای جزء بخشی از 

ه شود از  این حیث کی است که چیز دیگر بر آن بنا میبه تعبیر دیگر اصل چیزپایه دیوار و ریشه درخت. 

، ستاکه مبتنی بر اصول عقاید و علم کالم  جهتازاینشود. اصول فقه شود، اصل گفته میچیزی بر آن بنا می

 شودیم. چنانچه مالحظه شودمینسبت به کالم فرع است، اما نسبت به علم فقه اصل و فقه فرع بر آن حساب 

، ودشمیکه بر آن بنا  جهتازاین شودمی، فرع قرار دارد و فرع هر چیزی است که بر غیر خود بنا در برابر اصل

از امور اضافی و نسبی هستند ممکن است چیزی نسبت به چیزی اصل باشد، اما  وفرعاصل. شودمیفرع گفته 

 نسبت به چیز دیگر فرع.

 :رودمیزیر به کار  گانهپنجاز معانی  دریکیدر اصطالح فقهی و اصولی، اصل  

ت ؛ خمر اصل اسشودمیدر باب قیاس گفته  اینکهمثل گیردمیاست که در برابر فرع قرار  ن چیزیآاصل  -1

 .شودمیبرای نبیذ یعنی حکم نبیذ )شراب خرما( از حکم خمر استفاده 

امر مردد باشد  کههنگامی: حقیقت اصل مجاز است؛ یعنی شودمیگفته  مثالًاصل به معنای راجح و ظاهر  -2

کالمی را بر معنای حقیقی آن حمل کنند یا بر معنای حقیقی آن حمل کنند یا بر معنای مجازی،  کهایندر 

 حمل بر معنای حقیقی اصل است یعنی رجحان و برتری دارد. 

در  : اصلگویندمیدر اثبات حکمی  اینکهلمثو راهنمای بدان چیز اصل به معنای دلیل و کاشف از چیزی  -3

 این حکم آیه قرآن یا روایت است؛ یعنی دلیل اثبات آن حکم آیه قرآن یا روایت است. 

الم که فرمودند: اس اهللرسولاصل به معنای قاعده یعنی پایه و اساس که چیزی بر آن قرار گیرد مثل سخن  -4

: اصل در اشیا اباحه یا طهارت است؛ یعنی قاعده کلی این شودمیته در فقه گف کهایناست یا  بناشدهپایه  5بر 

 خالفش ثابت گردد. کهایناست که هر چیزی مباح و طاهر است مگر 

از احکام ظاهری و وظیفه عملی مکلف در مواردی که  ایپارهاصل به معنی آن چیزی که برای تشخیص  -5

شده است، اصل در این معنا در مقابل قطع و اماره است، مانند  گذاریقانونواقعی دسترسی ندارند،  حکمبه

 از اصل استصحاب، اصل برائت، اصل احتیاط و اصل تخییر. اندعبارتاصول عملیه که 

 نظراختالفتا حدودی  استگانه فوق  5از معانی  یککدام« اصول فقه»منظور از کلمه اصول در  کهایندر 

ی ؛ یعنی وقتی از قواعداست: مراد از اصول در ترکیب اضافی اصول فقه، دلیل نداداشتهوجود دارد. بعضی بیان 

، منظور ادله احکام فقهی از قبیل کتاب، سنت، اجماع، عقل، بنای عقال و غیره شودمیتعبیر به اصول فقه 

 است. 

 ر مقابل فرعهمان معنای لغوی اصل باشد که د« اصول فقه»مقصود از اصول در عبارت  رسدمیلیکن به نظر 

رابطه علم اصول فقه با علم فقه چنین است  کهاینغیر خودش بر آن مبتنی است. نظر به  آنچهاست؛ یعنی 

ر اصول فقه مبتنی ب شودمیکه استنباط احکام فقهی مبتنی بر فهم و به کار بردن قواعد اصولی است. گفته 
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کلمات را همواره بر معانی اصلی و لغوی خود  بایستی کهآنو دیگر  استفقه و اصول فقه پایه و اساس فقه 

آن وجود داشته باشد یا ضرورتی ایجاب کند که از معنای لغوی عدول  برخالف ایقرینه کهاینحمل نمود مگر 

وجود دارد که خالف معنای لغوی مراد باشد و نه ضرورتی در میان است.  ایقرینهدر اینجا نه  کهدرحالیگردد، 

، گرچه نه حسی عقلی است یفقه بر اصول ابتنا یاصول به فقه حاکی از این است که ابتناالبته اضافه شدن 

 حسی داللت دارد و هم بر ابتنای عقلی. یمطلق کلمه اصل هم بر ابتنا

 معانی فقه 

فقه مصدر مجرد است. در فقه در لغت یعنی فهم عمیق در مفردات راغب آمده است: فقه پی بردن از معنای 

ظاهری و علم ظاهر به معنا و علم پنهان شدن و باطن است. بنابراین، فقه اخص از واژه علم است. در صدر 

ست. ا کاررفتهبهبصیرت در دین  اسالم و لسان آیات و روایات، فقه و مشتقات آن به معنای فهم یا به معنای

واژه فقه و مشتقات آن از معنای عمومی و گسترده خود خارج شد و به بخشی از تعالیم دینی یعنی  تدریجبه

علم به احکام عملی اطالق گردید و کلمه فقیه هم به کسی گفته شد که به شیوه اجتهادی عالم به احکام 

. منظور علم به احکام شرعی از روی آیدمیاز علم فقه سخن به میان شرعی فرعی بوده باشد. لذا امروزه وقتی 

 و مراد از کلمه فقه در واژه اصول فقه به همان مفهوم اصطالحی آن است.  استادله و منابع خاص خود 

 مفهوم اصطالحی اصول فقه

و  هاامابرته نقض و است. الب شدهنقلخران شیعه و اهل سنت أدر تعریف آن، تعبیراتی گوناگون از قدما و مت

 است که جای طرح آن در اینجا نیست. واردشدهها اشکاالتی که بر هریک از آن تعریف

ها ضمیمه شود، حکم فرعی است که چنانچه صغریات آن به آن کبراهاییمرحوم نائینی: علم اصول علم به  -1

 .گرددمیکلی استنتاج 

ابزاری است که ممکن است در طریق استنباط احکام کلی  امام خمینی )ره(: علم اصول فقه قواعد آلی و -2

 وظیفه عملی مکلف باشد. کنندهبیانفرعی الهی قرار گیرد یا 

 ها واجمالی و شناخت نحوه استفاده از آن دلیل طوربهاصولیان شافعی: علم اصول فقه معرفت ادله فقه  -3

 .استمعرفت حال مستفید 

شخص به  هاآنعلم اصول فقه عبارت از قواعدی است که به کمک  اصولیان حنفی، مالکی و حنبلی: -4

 اصول فقه علم به آن قواعد است.  کهاینیا  کندمیاستنباط احکام از ادله تفصیلی خود راه پیدا 

وردن احکام شرعی فرعی آعدی که برای به دست وامحقق خراسانی: اصول فقه عبارت است از علم به ق -5

ه از حیط شوندمیای که در شبهات حکمیه جاری است. با توجه به تعریف فوق اصول عملیه شدهآمادهتهیه و 

 یکهیچ کهدرحالی شوندمیو در مقابل بسیاری از قواعد فقهی داخل در علم اصول  شوندمیعلم اصول خارج 

 . باشندنمیجز علم اصول فقه 

 رراهدکه ممکن است  شوندمیواعدی شناخته آن، ق وسیلهبهصاحب کفایه: اصول فقه صناعتی است که  -6

ها تمسک شود. عالوه بر اشکاالت دیگر، استنباط احکام قرار گیرند یا در مقام عمل کردن، سرانجام به آن

، است که اشتراک در غرض ایپراکندهمسائل هر علمی قضایا  فرمایدمیتعریف مذکور با آن بیانی که ایشان 

 ورده است، منافات دارد.ها را تحت یک علم جمع آآن

 . شودمی زدهدست هابدانبعضی از اصولیان اهل سنت: اصول فقه درک قواعدی است که برای استنباط فقه،  -7



 رف ینیمع دکتر                                                                                                                                                                                                                                                                   اصول فقه                   مبانی ردس 

 

4 

 

 هااهردر توضیح تعریف فوق گفته است: معنی آن این است که اصول فقه، علم به قواعدی است که  زهره ابو -8

 .گرداندمیرا برای به دست آوردن احکام عملی از ادله تفصیلی آن هموار 

استنباط حکم  درراه هاآنکه نتیجه  کندمیمرحوم مظفر: علم اصول دانشی است که از قواعدی بحث  -9

 .گیردمیشرعی قرار 

 یشرع احکام دتوانمی آن وسیلۀبه فقیه که است قواعدیتعریف اصول فقه از منظر عالمه حیدری:  -10

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

 ادلتها(. من الفرعیه الشرعیه

 
 

 

نکات تعریف اصول فقه

هر تعریفی دارای جنس و فصل است

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

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

نکات تعریف اصول فقه

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

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

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

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

قوانین راهنمایی و رانندگی

امین احکام بر  استفاده احکام شرعی گاهی از باب استنباط است و گاهی از باب تطبیق، یعنی تطبیق مض« استنباط»

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

قاعده ید، قاعده سوق مسلمین و از تعریف اصول خارج می گردد
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 الًمث، کندمیرا بیان  آن هایدلیلبنابراین، اصول فقه، قواعدی است که روش بیرون آوردن احکام شرعی، از 

یک  کههنگامیدر علم اصول، مقرر گردیده است که صیغه امر مقتضی وجوب است و نهی، مقتضی حرمت، 

، داللت آیه مزبور بر کندمیحکم نماز را استنباط کند. به امثال آیه اقیموا الصلوه مراجعه  خواهدمیفقیه 

 کهاینین متوقف است بر وجوب، متوقف بر این است که صیغه امر )اقیموا(مقتضی در وجوب باشد، همچن

یعنی داللت امر بر وجوب و حجیت ظواهر هر دو از  مسئلهظواهر قرآن حجت و قابل استناد باشند. این دو 

د منطقی، قواع شکلیکدر  آنگاه. گیرندمیو اثبات قرار  موردبررسیمسائل اصولی هستند و در علم اصول 

 :شودمیگفته  اینکهمثل. شوندمیاصولی در طریق استنباط حکم شرعی واقع 

امر است و هر امری داللت بر وجوب دارد، پس اقیموا الصلوه بر وجوب نماز داللت « اقیموا الصلوه»در  «موایاق»

در این شکل  کبراهر امری داللت بر وجوب دارد، : »فرماییدمیدر این شکل منطقی مالحظه  کهطوریبهدارد. 

به نظر محقق نائینی و گروهی از اصولیان پی برد که  توانمیاینجا اصولی است و در  مسئلهو  قرارگرفته

. شوندیمکه در طریق استنباط احکام شرعی فرعی واقع  کبراهاییاز  اندعبارت: مسائل و قواعد اصولی گویندمی

ا ر و این ویژگی شدهعنوانکه در اصول  ایمسئلهو هر  هاآنمسائل اصولی هستند نه صغریات  کبراهاپس آن 

نداشته باشد، جزو مسائل اصول نیست، پس مباحث الفاظ از قبیل وضع و حقیقت و اشتراک و غیره جزو اصول 

 .شوندمینیستند و از مبادی شمرده 

با این توضیح دانستیم که استنباط هر حکم شرعی فرعی متوقف بر دانستن یک یا چند قاعده اصولی است که 

قه ن است که فآشرعی از ادله تفصیلی  حکمبهو نتیجه آن، علم  گیرندمیمنطقی قرار  شکلیکی کبراها

 .شودمینامیده 

 .ودشمی استفاده هاآن از حقوقی حکم استنباط یبرا که است قواعدی حقوق: مجموعه اصول تعریف

 

نکات تعریف اصول فقه

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

بحث از این احکام در علم کالم صورت می گیرد

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

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

.آورد

دیدگاه ها درباره

ن فقه و
طه میا

راب

ق
حقو

کفایت فقه از قانون

اصالت فقه در برابر قانون

اصالت فقه و اصالت قانون به شکل توأمان

اصالت قانون در برابر فقه
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 عوارض و احوال -1 از علم آن در که چیزی آن از است عبارتحیدری:  عالمه دیدگاه از علم هر موضوع

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

 
 

 
 است علوم موضوعات واسطهبه فقط یکدیگر از علوم تفکیک و تمایزحیدری:  عالمه دیدگاه از علوم تمایز

 دارند، مطلق خصوص و عموم رابطه باهم که علمی دو هدف است ممکن زیرا آن، اهداف و مسائل واسطهبه نه

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

 (.شوندمی درمان جراحی با که است هاییبیماری تنها دومی موضوع کهدرحالی

  فقه اصول علم موضوع

اقوال درباره موضوع هر علم

ا از عوارض ذاتی خود موضوع یا عوارض انواعش و ی: و بسیاری دیگر( ابن سینا)شیخ الرئیس 
حتی عوارضی که دخلی در -عوارض ذاتی عوارض آن موضوع بحث شود و از عوارض غیر ذاتی

فقط عوارض ذاتی حتی اگر در هدف علم )بحث نمی شود -غرض مدوّن علم و واضع آن دارند
(.مدخلیت نداشته باشند

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

(.داخل در هدف علم

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

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

(.داخل در هدف علم

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

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

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

ه علوم اساس و محور تدوین علوم، موضوعات آنهاست و گردونه مسائل و بلکه غایات هم: نتیجه
.بر محور موضوع می چرخد
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ه در این علم بیشتر راجع ب ازآنجاکهو  شودمیدرباره موضوع اصول فقه، میان اصولیان اختالفی چشمگیر دیده 

 شامل این موارد است:  هادیدگاهشود، ها بحث و بررسی میادله احکام و چگونگی آن

 موضوع آن ادله چهارگانه )کتاب، سنت، اجماع و عقل( است.  -1

 ن مثل محقق اول موضوع علم اصول را ادله اربعه همراه با استصحاب دانسته است.گروهی دیگر از اصولیا -2

 . اندکردهامر فوق استسحان و قیاس را هم جزو علم اصول ذکر  5دیگر از بزرگان عالوه بر  ایپاره -3

موضوع علم هستند یا خیر، یعنی خود کتاب  ذاتاًمسئله اختالف پدید آمده است که ادله اربعه  سپس در این

ل که دلی جهتازآنموضوع این علم هستند یا  مثالًو خود سنت )نظر صاحب فصول: نفس ادله چهارگانه است( 

 :اندشدهتقسیمهستند. بنابراین، به دو گروه 

موضوع علم اصول و با وصف دلیل بودن  انددلیلکه  جهتازاینمأخذ  4 اینبعضی از اصولیان معتقدند  -4

دلیل استنباط حکم فرعی است، جزء موضوع است نه بدون قید دلیلیت،  کهاینکتاب از حیث  مثالًهستند. 

چیز  4، منتها چون مصادیق ادله را در دانندمیدله اگفت: این گروه موضوع علم اصول فقه را  توانمیپس 

 رگانه است )بما هی ادله(. موضوع آن، ادله چها گویندمی روازاین، سازندمیمنحصر 

، بلکه امری است کلی که بر ادله صادق است و دانندنمیبرخی نیز موضوع اصول فقه را خصوص ادله  -5

 این امر کلی، نام مخصوص نداشته باشد.  هرچند، بر دیگر موضوعات مسائل اصولی نیز انطباق دارد، حالدرعین

است و برخی محققان اصولی مانند محقق خراسانی را بر آن  واردشدهفوق  هایتعریفاشکاالتی بر هر یک 

داشته باشد، بلکه تمایز و جدائی علوم از یکدیگر  ایویژهداشته که قائل شوند، هر علمی ضرورت ندارد، موضوع 

 به تمایز غایات و اغراض علمی است. 

 هاآنکه همه  کندمیبحث  ایپراکندهعلم اصول بحث از موضوع خاصی را به عهده ندارد، بلکه از موضوعات 

شرکت و دخالت دارند. ایشان در جای  هاآنادله  وسیلهبهدر این غرض یعنی به دست آوردن حکم شرعی 

نتیجه گرفت که موضوع علم اصول، هر چیزی است که شایستگی داشته باشد تا  توانمی: فرمایدمیدیگر 

بحث از حجیت خبر واحد، ظواهر، شهرت، اجماع منقول،  قرار گیرد. بنابراین، موردادعادلیلیت و حجیت آن، 

ه ما چ: گویدمی. سپس شوندمیها همه از مسائل اصولی محسوب قیاس، استحسان، مصالح مرسله و امثال آن

نیازی داریم که ملتزم شویم، هر علمی ناگزیر باید موضوعی داشته باشد که در آن علم، از عوارض ذاتی آن 

 دارند، ولی دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. نظراتفاقبحث کند، گو اینکه منطقیان بر این، 

وع تصویری از موض اندتوانستهنبعضی از محققان مثل آخوند خراسانی  کهاینصدر گوید:  محمدباقر اهللآیت

اصول فقه به دست دهند، ایشان را بر آن داشته است که در لزوم وجود موضوع، برای هر علم تشکیک کنند. 

 یهای: موضوع علم اصول، همه دلیلکندمیرا چنین معرفی  ونشاننامبیسپس مرحوم صدر، خود آن امر کلی 

همان  . اینزندمیدور  هاآند و مسائل اصولی پیرامون دلیلیت هستند که در طریق استدالل فقهی شرکت دارن

 چیزی است که پیش از ایشان، مظفر بدان دسترسی پیدا کرده بوده است. 

 اهللتآیفرماید: موضوع علم اصول، اثبات حجت است برای فقه و این نیز چیزی مشابه نظر امام خمینی نیز می

 صدر است. 
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بروجردی است. ایشان موضوع اصول فقه را حجت  اهللآیتوع اصول فقه دیدگاه نظریه دیگر در خصوص موض -6

 ، موضوع علم اصولشودمیدلیل یا حجت تلقی  عنوانبه. بدین معنی هر چیزی که در فقه انددانستهدر فقه 

 . شودمیاست. لذا در اصول فقه در عوارض حجت در فقه بحث 

 حیدری  عالمه دیدگاه ازموضوع علم اصول فقه  -7

 شود.می بحث هاآن حجیت از علم این در که فقهی ادله ترینمهم -1

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

 سنت و قرآن وسیلهبه اعتبارشان که قرآن، سنت، اجماع، اموریکلی ادله شامل این موارد است: طوربه

 عقل یلهوسبه اعتبارشان که مواردی سایر و عقلی برائت مانند عقلی هایدلیل استصحاب و مثل است شدهثابت

 .شودمی اثبات

 
آن  ٔ درزمینهبیان هدف و غرض علم به خاطر این است که جستجو و تحقیق فقه:  اصول هدف یا غایت

 رعیش احکام استنباط شناخت روش و چگونگیبیهوده و عبث نباشد. غرض این علم، یافتن حکم شرعی یا 

الل این استد کبراهایکه علم اصول  دهیممیدر بحث کیفیت استخراج حکم شرعی نشان  .است جزئی فرعی

 .یابدمیآن را  صغراهایو علم فقه  آوردمیرا به دست 

علم  ناکه مدون یا مدون شودمیگفته  فوایدیاً به آن دسته از حمنفعت علم اصطالمنفعت علم اصول فقه: 

 به توانمیبعدها معلوم شده است. مثال آن را  فوایدو این  اندنداشتههدف اولیه در علم بدان نظر  عنوانبه

. یابدمیولی دراثنای کار به گنج دست  کندمیرسیدن به آب آغاز  باهدفکسی تشبیه کرد که کندن چاه را 

 . نامندمیآن  در این مثال پیدا کردن گنج منفعت حفر چاه و دستیابی به آب را هدف و غرض

ه ، نیروی استنباطی قوی در همکنندمیگفت کسانی که در این زمینه پژوهش  توانمیدرباره منفعت این علم 

که  شودمیکنند. این منفعت بدان جهت حاصل درک قوانین موضوعه بشری پیدا می درزمینه ویژهبه هازمینه

جدا از عرف و عادت و  ایشیوهخود  گذاریقانونع و اصولیان را اعتقاد بر این است که شارع مقدس در تشری

بسیاری از مباحث اصولی و مقدمات آن از قبیل مباحث الفاظ، مجمل و مبین،  درنتیجهسیره عقال بنا نکرده. 

چون برائت عقلی، استصحاب، تخییر و ... در فهم  ایعملیهمطلق و مقید، عام و خاص، اوامر و نواهی و اصول 

کارگشاست که در درک قوانین شریعت. عالوه بر این منفعت،  گونههمان المللیبینحتی قوانین  قوانین موضوعه

بسیاری از کشورهای اسالمی غالب مواد قانونی قوانین مدنی و کیفری خود را مستقیماً از شرع مقدس اسالمی 

 است. واسطهبیها دخالت فقه و اصول فقه در فهم آن درنتیجهو  اندگرفته

 است از مسائل عقلی، نقلی و عرفی. ایآمیزهجنس، علم اصول  ازنظر: علم اصول فقهجنس 

مسائل اصول فقه

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

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

صوص آنچه مطلق احتجاج بر آنها توقف دارد مثل مسائل نحو و لغت، این ها داخل در مسائل اصول فقه نیستند، زیرا خ•
احتجاج با ادله بر آنها توقف ندارد
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لومی د بفهمد که چه عتوانمی: با شناخت مرتبه دانش، فراگیر مرتبه علم اصول فقه نسبت به علوم دیگر

 ن فراگیرد.آرا باید پیش از 

 از سه دلیل عمده باشد:  د ناشیتوانمیبرخی از علوم بر برخی دیگر تقدم دارند و این تقدم 

 برتری موضوع علم بر موضوع علوم دیگر مانند خداشناسی -الف

 برتری مقصود و هدف علم چون دانش فقه که هدف آن آموزش احکام الهی است. -ب

 استوارند. هاآنن علوم بر آو اصولی که  هاپایهبرتری یک علم بر علوم دیگر به جهت برداشتن  -ج

های دیگری نیز برای پیشی گرفتن علوم بر یکدیگر وجود دارد که در این فرصت دلیل دلیل سه غیرازاینالبته 

ه بر فقه )ک جزبهمرتبه علم اصول فقه به اعتبار سوم از علوم دیگر  هرحالبهها نیست. جای سخن گفتن از آن

. پس ادبیات، منطق، نیازبی از این هاآنبدان وابسته بوده و  هادانشتر است، زیرا این آن مقدم است( پایین

 کالم، اصول عقاید و غیره بر اصول مقدم است و فقط اصول بیش از فقه باید فراگرفته شود. 

 : تاریخچه پیدایش علم اصول فقه

ی نیست. عموم نظراتفاقعلم اصول بحث بسیار است و اصولیان را در این امر  مؤسسدرباره تدوین، مدون و 

محمد بن ادریس شافعی را سرآغاز تدوین این علم و نگارنده کتاب « الرساله»فقیهان اهل سنت تألیف کتاب 

 .اندپنداشتهرا مدون اصول 

سس دانش اصول دانسته و نگارش مقاالت اصولی مانند ؤباقر )ع( و امام صادق )ع( را م گروهی از شیعه، امام

یونس بن عبدالرحمن را که در همان اوان توسط شاگردان « اختالف الحدیث»یا  هشام بن حکم« رساله الفاظ»

 . گیرندمی، گواه بر مدعای خود درآمدهاین دو امام به رشته تحریر 

 ؤسسماما نگرش تحقیقی در این زمینه نخست مستلزم آن است که این پرسش پاسخ گیرد که آیا هر علمی را 

بشری نخست علوم کلی را پدید آورده و  هایدانستهاطالعات و  گردآمدن هکاینو مدون خاصی بوده است؟ یا 

از یکدیگر شده و در این جدایی وجوه اشتراک هر  هاآنسبب تمایز و جدایی  هادانستهسپس گونه گونی این 

نش و پیرو آن انبوه شدن دا فنّاوریی جداگانه را به وجود آورده و پیشرفت علم و هادانشدسته از مسائل، 

 یهادانش روزروزبهاین فرآیند پیچیده،  درنتیجه. کندمیشدن علوم را ضروری و الزامی  شاخهشاخهبشری 

 ؟آیدمینوینی پدید 

 نآ کهاینو مدون دانش منطق ارسطو بوده است؟ با  مؤسسکه مشهور است  گونههمان واقعاًآیا  مثالعنوانبه

ن شکل ضابطه و آجدا کرده و به  هادانشبشری را از سایر  هایپذیرفتهو  هادانستهاز  ایمجموعهحکیم فقط 

 به نام منطق ارائه داده است؟ ایتازهضوابط و قواعد موجود را منظم کرده و علم  احیاناًقاعده داده است یا 

علمی  رهاگر بتوان نخستین کسی را که دربا اجماالًنیست، اما  مسئلهمجال پرداختن به این  اینجاالبته در 

دون م عنوانبهاست،  گردآوردهمتمایز سخن گفته یا قواعد و ضوابطی را برای نخستین بار در آن علم  طوربه

)ع( در امر تدوین علم اصول بر هر دو گروه پیشین  طالبابیامام علی بن  رسدمیآن علم قلمداد کرد، به نظر 

زیرا آن حضرت در مواضع متعدد در قالب تبیین مسائل )شافعی، امام باقر )ع( و امام صادق )ع(( مقدم بوده، 

و ... سخن رانده و بسیاری از قواعد اصولی  قرآنی، از عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ

. لیکن سرآمد همه شودمیدیگر یافت  هایمجموعهو  البالغهنهجو سخنان آن حضرت در  هاخطبه الیالبهدر 

. آن حضرت در این مقام طی خطبه مفصلی از گیریممیشاهد  بحاراالنواردر نودمین جلد کتاب این خطب را 
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جامع در امهات مسائل اصولی آن  ایمقالهادعا کرد،  توانمی حقبهو  واردشدههمان راه تبیین مسائل قرآنی 

داخته که در نوع فقاهت و بررسی آن دسته از مسائل اصولی پر محضبهروز ارائه فرموده است و در حد نیاز 

 است. آمدهمیآن اوان به کار 

  های اصول فقهتقسیم بحث

 

 
 الفاظ مباحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول فقه  

مباحث الفاظ

وضع الفاظ

اوامر  

نواهی

مفاهیم

عموم و خصوص

مطلق و مقیّد

مباحث عقلیه

مستقالت عقلیه

یهمستقالت غیر عقل

مباحث حجیت

اصول عملیه و 

تعارض ادله

انواع استعمال

.استعمال لفظ در معنی موضوع له: استعمال حقیقی

استعمال لفظ در غیر معنی موضوع له که با : استعمال مجازی
.موضوع له عالقه و وابستگی دارد

گاهی لفظی که استعمال می شود هیچ ارتباط و : استعمال غلط
تناسبی با موضوع له خود ندارد، این قسم از استعمال را استعمال 

.غلط می گویند

ت و مجاز
ی حقیق

ت ها
عالم

طور به معنای سبقت گرفتن، پیشی گرفتن است یا به عبارتی خ: تبادر
.کردن سریع یک معنا از میان معانی است که احتمال داده می شود

به این صورت است که هرگاه در برابر لفظی قرار : عدم صحت سلب
د گرفتیم که نسبت به معنای حقیقت یا مجاز بودنش شک داشتیم بای
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 انواع حقیقت:

 

 

 
 

مفهوم حقیقت لغویه 

استعمال لفظ در 
معنایی که در علم لغت

ی به عنوان معنای حقیق
آن لفظ معین شده 
.حقیقت لغوی نام دارد

اسب: مثال

مفهوم حقیقت شرعیه

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

عنوان معنای حقیقی، 
استعمال کند

لفظ صاله معنای: مثال
دعا و معنای : اصلی

نماز : جدید

مفهوم حقیقت عرفیه 

ی استعمال لفظ در معان
ای که از طرف عرف 
معین شده، حقیقت 

این . عرفیه نام دارد
عرف می تواند فقها و 
متشرعه باشند و می 
ه تواند حقوقدانان و غیر

.باشند

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

 .شانمعانیالفاظ برای  دادن

 

مفهوم حقیقت قانونی

الفاظی را که مقنن 
وضع کرده را در همان 

ش معنایی که مقنن برای
قرار داده است به کار 

ببریم 

زراعت/ اراضی: مثال

ه مفهوم حقیقت متشرع

چنانچه واژه اى 
ته حقیقت شرعیّه نداش

ه باشد، امّا مسلمانان، ک
از آنان به متشرّعه 

انى کس)تعبیر مى شود 
که پایبند به احکام 

، براى (شرعى هستند
آن به تدریج معنایى 
خاص در نظر بگیرند،
ا که دایره آن تنگ تر ی
وسیع تر از معناى 

لغوى باشد

تعزیر/ حد: مثال

اقسام وضع

«تعیینی»وضع 

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

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

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

وضع می کند« ناطق

سایر وضع ها

« تعیّنی»وضع 

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

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

.اثر کثرت استعمال، خودبه خود تعیّن پیدا می کند
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 بر اشکال بدون ،واردشده( ص) پیامبر زبان در و قرآن در که الفاظی : همهفایده ثبوت حقیقت شرعیه

 .شودمی حمل شرعیه معانی

 اعم و صحیح

اقسام وضع

وضع شخصی

« هیأت»و « ماده»هرگاه واضع الفاظ در هنگام وضع 
ر مشخصی را در نظر بگیرد به صورتی که هر یک از آن د

ه وضع دخالت داشته باشد و اگر تغییری در آن ها رخ دهد ب
طوری که اگر کم و زیادی رخ دهد، غیر از آن چیزی خواهد 

.شد که واضع آن را وضع کرده است

وضع نوعی

مشخصی« هیأت»و « ماده»گاهی واضع الفاظ در هنگام وضع 
رده و را در نظر می گیرد، بلکه به عنوان کلی لفظ را تصور ک
ع وض»معنی را در برابر آن قرار می دهد که به این نوع از وضع 

.  می گویند« نوعی

واضع لغات یا الفاظ

خدا به دلیلهای زیر

ظاهر این است که خداوند آنچه 
را که برای تخاطب بین آن دو و
م همچنین تخاطب با مالئکه الز
بود به آنان تعلیم داد و این، 
برای اتمام نعمت برآن دو در 

بهشت بود

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها
مردم

اقوال درباره 
ثبوت حقیقت 

شرعیه 

حقیقت شرعیه 
وجود دارد به وضع 

تعینی

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

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

ه و جدید با فاصله زمانی کم، استعمال نمود
ه کلّا معانی لغوی را ترک کرده است و لذا ب
تدریج بدون قرینه از زبان شارع، همین 

. معانی جدیده فهمیده شده است
حقیقت شرعیه 

وجود ندارد
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 و است صحیح نماز برای حقیقی معنای)  اندشده وضع صحیح برای عبادات اسماء اینکه در: اختالف محل

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

 .است بودن الشرائط و الجزاء تام: صحیح از مراد

 

 

 

نظرات درباره صحیح و
اعم

صحیحی ها

اعمی ها

ادله صحیحی ها 

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

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

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

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

ادله اعمی ها  

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

.است

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

صحت تقسیم بر صحیح و فاسد
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 لفظی اشتراک

 

ادامه ادله اعمی ها

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

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

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

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

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

اگر شک: ثمره نزاع
در جزئیت یا  

شرطیت امری برای
عبادت شود 

صحیحی ها

ود باید به اصل برائت یا احتیاط رجوع ش
زیرا در این صورت خطاب راجع به آن 

عبادت از ناحیه شارع مجمل می شود و این
له اجمال بر مبنای خالفی است که در مسئ

د دوران واجب بین اقل و اکثر ارتباطی وجو
دارد مثل اجزاء نماز

اعمی ها

ه ب: متکلم در مقام بیان باشد
اطالق لفظی عرفی در اسم  
عبادت مراجعه می شود 

باید  :متکلم در مقام بیان نباشد
به اصل عملی در این مقام  
ا  رجوع شود یعنی اصل برائت ی

احتیاط

ظ
الفا

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

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

یک لفظ با چند معنا

مشترک 

مشترک لفظی

مشترک معنوی

منقول

منقول عرفی

منقول شرعی

حقیقت و مجاز
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 مشتق

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

 .رهیغ

 
 قرینه

 و آن شودمیعبارت است از لفظ یا عبارتی که موجب انصراف ذهن مخاطب از معنای حقیقی مفهوم قرینه: 

 .دهدمیمعنای مجازی سوق  سویبهرا 

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

.می رود

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

نظرات درباره 
استعمال لفظ در 
ا  بیشتر از یک معنا ی
استعمال لفظ در 
معنای حقیقی و 

مجازی باهم

صحیح نیست: مولف 

این امر به اهل محاوره برمی گردد و  
دما ندیده ایم چنین استعمال کنن

ی در کتاب و سنّت همچنین استعمال
ثابت نشده است

صحیح است: برخی

نظرات درباره مجاز
یا حقیقت بودن 

مشتق

استعمال مشتق
در معنای خود 
در حالی که آن 
ذات متصف به 
آن صفت است

ر همه اصولیان اتفاق نظ
ق دارند که استعمال مشت

در این حالت حقیقت 
.است

مشتق در ذاتی 
که در آینده 
أ متلبس به مبد

می شود

ه اتفاق نظر وجود دارد ک
مجاز است

مشتق در ذاتی 
که در گذشته و
حال متلبس به 

مبدأ می شود

:اشاعره و برخی امامیه
در زمان حال حقیقت 

و در زمان گذشته 
مجاز است

تبادر 

عدم صحت سلب

در : امامیه و معتزله
هر دو حالت حقیقت 

است

تبادر

صحت سلب
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 اصول لفظیه 

 یک سلسله قواعد و ضوابطی که در جهت اثبات مراد متکلم از لفظمفهوم اصول لفظیه: 

 :انواع اصول لفظیه

 ردهکارببهلفظی را که  داندنمیآن هنگامی است که شنونده شک در مراد متکلم دارد و  الحقیقه:اصاله  -1

بوده است. در اینجا استعمال در معنای  موردنظرشمعنای مجازی  کهاینمعنای حقیقی آن را اراده کرده یا 

ستعمل باید لفظ را م ریزد ناگمجازی احتیاج به قرینه دارد پس اگر دلیلی بر استعمال مجازی وجود نداشته باش

 در معنی حقیقی دانست. 

عام به کار رود و در تخصیص آن عام تردید شود و احتمال آن باشد  صورتبه: هرگاه لفظی اصاله العموم -2

 که متکلم لفظ عام را تخصیص زده است. در این مورد برای رفع تردید باید رجوع به اصاله العموم کرد. 

باشد و آن دارای حاالت و قیود مختلفی باشد  کاررفتهبهمطلق  صورتبه: هرگاه لفظی قطال االاصاله  -3

برای شنونده با استماع این نوع کلمات تردید حاصل  روازاین، رودمی هاآناحتمال اراده برخی از  کهطوریبه

وقع کار نیست، در این م که مقصود از کالم متکلم برخی از افراد است یا اینکه نسبت به آن قیدی در شودمی

 . شودمیاصل اطالق جاری 

هرگاه کالمی از سوی متکلم صادر شود و شنونده مردد باشد که آیا چیزی در کالم اصاله عدم التقدیر:  -4

 ایشان مقدر شده یا خیر؟ باید برای رفع این تردید به اصل عدم تقدیر رجوع شود و آن را از بین ببرد. 

که متکلم لفظی را استعمال کرده که ظهور در معنایی دارد، اما  شودمیآن هنگامی جاری  اصاله الظهور: -5

که خالف ظاهر اراده شده باشد. حال تردید  رودمی، بلکه احتمال رودنمینص نیست که در آن احتمال خالف 

شک باید به اصل ظهور  را برای رفع این غیرازآنکه ایشان معنای ظاهر را اراده کرده یا معنایی  شودمیحاصل 

 تمسک کرد.

، اندکردهایشان است اشاره  نظراتفاق: در ورد حجیت آن به بنای عقال که همان توافق و حجیت اصول لفظیه

 و کنندمیدر سخنان و مکاتبات خود به ظهور کالم توجه کرده و به آن عمل  هاآنبه این صورت که همواره 

انواع قرینه

هرگاه  : قرینه لفظی
قرینه از جنس لفظ 
باشد، آن را قرینه 
لفظی یا مقالیه می  

.گویند

زمانی است که قرینه با آن کالمی که از : قرینه متصل
معنای ظاهری اش منصرف می کند در یک جمله یا در دو 

.جمله متصل به هم باشند

زمانی است که کالمی گفته می شود و  : قرینه منفصل
جدای از آن و با فاصله قرینه ای بیاید و کالم را از معنای  

.ظاهری اش منصرف کند

:  قرینه غیر لفظی
هرگاه قرینه از جنس 

لفظ نباشد، به آن 
ندقرینه غیر لفظی گوی

اوضاع و احوال مقرون به کالم را قرینه حالیه : قرینه حالیه
.می گویند

آن قرینه ای است غیر لفظی که بر اساس : قرینه عرفی
.داللت عرف و عادت می باشد

آن قرینه ای است غیر لفظی که بر اساس : قرینه عقلی
.داللت عقل می باشد



 رف ینیمع دکتر                                                                                                                                                                                                                                                                   اصول فقه                   مبانی ردس 

 

18 

 

 وانتمیو معتقدند که صرف احتمال هم ن کنندنمی شودمیین ظاهر داده هیچ توجهی به اینکه احتمال خالف ا

 لفظ عمل نکرد.   ظاهربه

 اوامر

 ماده امر -الف

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

 .اندکاررفتهبهحروف 

 معانی ماده امر   -2

 
 درباره معنای اصطالحی امرنظرات 

 .دانندمین مجازی آاغلب متقدمین در طلب درخواست کاری حقیقت و در سایر معنای  -1

 . دانندمیصاحب الفصول آن را مشترک لفظی میان طلب و شأن  -2

 معنای طلب، شأن و فعل دانسته است. 3عالمه حیدری آن را مشترک میان  -3

 دانند.می ءشیامر را مشترک لفظی میان طلب و آخوند خراسانی و مظفر ماده  -4

 
 ( امرهیئتصیغه ) -ب

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

که به  هاییفعلو  هااسمو  امر غایب و امر مخاطب هایصیغه، مقصود از صیغه امر، دیگرعبارتبه

 .کندمی، فردی از دیگری انجام چیزی را طلب هاصیغهکه با این  است غیره معنای امر هستند و

 نظرات درباره معانی صیغه امر  -2

معانی ماده امر

طلب انجام کاری به 
ال کمک لفظ از مقام با

به پایین
جمع آن اوامر است

جمع آن امور استفعل و کار 

شأن به معنای مقام و
منزلت

جمع آن امور است

نظرات درباره معنای لفظ امر 

خصوص طلب وجوبی

اعم از طلب وجوبی و استحبابی

امر به معنای طلب بر وجوب داللت دارد و هرگاه خالی از قرینه ای بر 
.استحباب باشد، داللت بر وجوب می کند
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 داللت صیغه امر بر مره و تکرارنظرات درباره  -3

 مقتضی مره است.امر برخی:  -1

 است.تکرار  یامر مقتضبرخی:  -2

انجام دادن  مرتبهیکصیغه امر هیچ داللتی بر مره و تکرار ندارد؛ اما با : و متأخران نظر مؤلف -3

دلیل  کهاینو نیازی به تکرار عمل نیست، مگر  شودمیاطاعت و امتثال امر مولی حاصل  به مأمور

به دلیل خارجی بوده  اندشدهخارجی خاصی بر آن داللت کند، مانند واجبات شرعی که هر جا تکرار 

 است.

 صیغه امر بر فور و تراخیداللت  -4

 است. شدهوضعفور  یامر برا: یبرخ -1

 است. شدهوضع یتراخ یامر برا: یبرخ -2

 .یاشتراک لفظ صورتبهاست  شدهوضعهر دو  یامر برا غهیص -3

صیغه امر هیچ داللتی بر فور و تراخی ندارد، زیرا خود لفظ صیغه امر تنها بر انجام نظر مؤلف:  -4

ا عرفاً ر شدهخواستهکه عمل  گویدمی. البته عقل کندمیفعل و ایجاد بعث و انگیزه بر انجام آن داللت 

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

 مکلفان اقسام افعال

احکام تکلیفی: آن حکمی است که از حیث جواز و منع فعل و ترک فعل مکلف است و شامل  -الف

 مورد زیر است: 5

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

 یعنی ت؛نیس حرام ترکش و است پسندیده آن فعل که است عملی مستحب، ،دیگربیانبه باشد؛ داشته

 روزه و نماز: مانند نیست، ذم مستحق آن کنندهترک ولی ،است ستایش سزاوار آن دهنده انجام

 .مستحبی

نظرات درباره 
معانی صیغه امر 

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

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

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

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

حقیقت خواهد بود
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 مکلف از را آن متعلق انجام الزام، و جزم طوربه شارع که شرعی تکلیفی حکم از است : عبارتواجب -2

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

 امانات. ادای و روزه نماز، وجوب: مانند

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

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

 خمر. شرب و قمار

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

 دیگری.

 معنای به مکروه ،دیگربیانبه ؛داردبازمی آن انجام از را مکلف الزام غیر طوربه مقدس : شارعمکروه -5

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

 بواقسام وج

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

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

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

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

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

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

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

 زا ایگونه تخییری واجب .روزه و نماز وجوب مانند ندارند، انجام برای جایگزینی و است شدهخواسته

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

از اندازه زمان امتثال آن باشد  تروسیعواجب موسع آن زمان معتبر در آن  واجب مضیق و موسع: -3

 زمان امتثال آن باشد، مثل روزه. اندازهبهمثل نماز. مضیق آن است که زمان معتبر در آن 

واجب نفسی واجبی است که متعلق آن خود به نفسه واجب است، نه برای  واجب نفسی و غیری: -4

واجب دیگری مثل وجوب نماز و واجب غیری آن است که وجوبش به خاطر امر دیگری واجب شده 

 است مثل وجوب وضو به خاطر نماز. 

لق باشد مثل مع غیرمقدورواجب معلق آن است که وجود چیزی متوقف بر امر  واجب معلق و منجز: -5

است که وجودش  آنموسم حج. واجب منجز  فرارسیدنبودن فعلیت حج بر شخص مستطیع به 

 نباشد مثل وجوب نماز زمانی که وقت آن رسیده است. غیرمقدورمتوقف بر امر 

واجب مطلق، آن است که وجوبش متوقف و مشروط به شرطی نباشد مثل  واجب مطلق و مشروط: -6

جب مشروط آن است که وجوبش متوقف و مشروط بر چیزی باشد واجب بودن نماز نسبت به وضو و وا

 استطاعت.  شرطبهمثل وجوب حج 
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همراه باشد مثل  برداریفرمانواجب تعبدی آن است که با قصد قربت و  واجب تعبدی و توصلی: -7

قربت ندارد و غرض از آن نفس  قصدبهدر مقابل واجب تعبدی و احتیاج نماز و روزه و واجب توصلی 

 اتیان عمل است مثل برطرف کردن نجاست از لباس. 

مستقیم بر افعال انسان تأثیر دارد، مثل احکام زوجیت،  طوربهاز احکام شرعی که  ایپاره احکام وضعی: -ب

  احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه.

 مقدمه واجب

 .شودجب اال به یعنی هر چیزی که واجب بدون آن تمام نمی: کل ما ال یتم الواتعریف مقدمه واجب -1

 محل اختالف -2

 
 اقوال درباره وجوب یا عدم وجوب مقدمه واجب -3

 
 نواهی  -مبحث چهارم

 ماده نهی -الف

القول یا طلب ترک الفعل ب تریینپالفظ از مقام باالتر به مقام  وسیلهبهتعریف: درخواست ترک کاری  -1

 استعالء

 صیغه نهی -ب

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

 ترک فعل. 

محل اختالف

آیا مقدمه واجب، واجب است یا  
خیر؟

آیا دلیل ذی المقدمه به داللت
لفظی بر وجوب مقدمات آن 

لی؟داللت میکند یا به داللت عق

اقوال

مقدمه واجب مطلقاً واجب 
است

مقدمه واجب مطلقاً واجب 
نیست

تفصیل

؛ مقدمه سببی واجب است
مه یعنی اگر مقدمه علت تا

.باشد، واجب است

مقدمه غیر سببی واجب 
.نیست
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 نکات -2

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

 هستند.

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

 نهی تحریم است. 

 محل اختالف -3

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

 اقوال -4

 
 اقوال در داللت نهی بر دوام و تکرار -5

 
 

 اجتماع امر و نهی

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

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

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

اقوال

صرف ان ال تفعل است

یرا کف نفس بازداشتن نفس است، ز: اکثر اصولیان و مؤلف
جام کسی که عمل منهی عنه را مثال به خاطر عالقه نداشتن ان

دق بنابراین، برای ص. نمی دهد، عرفا مطیع محسوب نمی شود
صرف اطاعت و امتثال باید کف نفس وجود داشته باشد و گرنه

.ان ال تفعل کافی نیست

ی بر دوام و تکر
ت نه

اقوال در دالل
ار

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

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

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

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

.مثل نهی از سرقت

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

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

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

زن حائض از نماز
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 اقوال -2

 
 مفاهیم

 

 
 

 
 

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

اجتماع امر و نهی جایز است: اکثر اهل سنت

اجتماع امر و نهی عقال جایز است، اما عرفا جایز نیست: برخی امامیه

مفهوم

در کالم بیان نشده است

با توجه به ساختمان ترکیبی فهمیده می شود

موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است

منطوق

مستقیماً از کالم فهمیده می شود
موضوع در آن جمله ذکر شده باشد

انواع 
مفهوم

حکمی است که از مفهوم :مفهوم موافق
کالم فهمیده می شود و همجنس و 

همسنخ باشد با حکمی که از منطوق به
.دست می آید

حکمی که از مفهوم کالم: مفهوم مخالف
استفاده نمی شود و مخالف باشد از حیث

م به نفی و اثبات با حکمی که از منطوق کال
.دست می آید

مفهوم شرط

مفهوم وصف

مفهوم غایت

مفهوم حصر

مفهوم لقب

مفهوم عدد
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با ازبین رفتن شرط، حکم نیز از  : عبارت است از انتفاء الحکم المشروط عند انتفاء شرطهمفهوم شرط -الف

 ، بنابراین، حکم قبل از شرط و بعد از شرط یکی است. کندمی. مفهوم شرط حکم جدیدی را ثابت نبین برود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: حکمی که برای لموصوف عند انتفاء وصفهانتفاء حکم »مفهوم وصف عبارت است از : مفهوم وصف -ب

 «.موصوف وجود دارد و با از بین رفتن صفت از بین برود

 

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

 بین برود.

 

 

اقوال

جمله وصفیه مفهوم ندارد

جمله وصفیه مفهوم : مؤلف
دارد، زیرا جمله وصفیه در 

صورتی که قرینه ای در کالم 
وجود نداشته باشد، به داللت 
التزامی بر مفهوم داللت می 

مثال مفهوم جمله فی الغنم. کند
ه السائمه زکاه، لیس فی المعلوف

.زکاه است

تبادر در صورت عدم وجود 
قرینه

روایات

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

.بیهوده است

ط
اقوال درباره مفهوم شر

شرط مفهوم دارد: نظر مؤلف

تبادر

روایات

جمله شرطیه مفهوم ندارد

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

که : «اذا خفی االذان فقصر صالتک»روایتی 
اذا خفیت الحدران »می گوید اگر جمله 

و روایت شرطیه دارای مفهوم باشد،  « فقصر
مفهوم روایت اول این است که اگر صدای 

اذان به گوش آمد، شکسته شدن نماز واجب 
نیست چه دیوارها ناپدید شوند و چه ناپدید  
نشوند، در حالی که منطوق روایت دوم آن را 

.رد می کند
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 مفهوم داشتن آن است به دلیل تبادر.  مشهور اصولیانمفهوم حصر:  -د

 ترینیفضعمفهوم لقب را  یاعدهمشهور اصولیان بر این باورند که مفهوم ندارد و مفهوم لقب:  -هـ

 .دانندیم هامفهوم

 : اغلب معتقدند مفهوم ندارد. مفهوم عدد -ی

 عام و خاص

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

 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 زیادی افراد

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

 .است خاص «رجال»

 : به معنای بیرون کردن بعضی از افراد عام از شمول حکم عام است. تخصیص

 : عبارت است از خارج بودن حقیقی چیزی از دلیلی. تخصص

 

 
 

الفاظ عام

کل و جمیع

دو قول وجود دارد: به شرطی که الف و الم عهد نباشد« الرجال»جمع همراه با الف و الم مثل کلمه 

( هیچ فردی در کالس نیست: مثل)نکره در سیاق نفی 

ونه ای حقیقتا به گ-اگر مراد از الف و الم در آن، الف و الم عهد نباشد-(االنسان: مثل)مفردی که همراه با الف و الم است 
است که از آن جنس اراده می شود

نظرات درباره مفهوم 
داشتن یا نداشتن 

غایت

اغلب ایشان بر این باورند که
غایت مفهوم دارد که قول 

صحیح هم همین است

تبادر

بی فایده بودن آوردن 
غایت  عده ای چون سید مرتضی 

و شیخ طوسی می گویند ( ره)
.مفهوم ندارد

اگر غایت قید حکم : تفصیل
باشد، مفهوم دارد، اما اگر قید 

. موضوع باشد، مفهوم ندارد
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 توافق عموم و خصوص

 گردانیدن خاص و دادن اختصاص: لغت در تخصیص

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

 دّممق عام بر داللتش، بودن ظاهرتر جهت به خاص دلیل و نباشد جمع امکان عام و خاص دلیل بین اگر معنی

 .تاس کرده اراده را خاص غیر عام، از حکیم گویندة که شودمى حکم یجهدرنت یابدمى تحقّق تخصیص و شود

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

 .است رفته سخن قضا و نکاح هبه، زکات، صالت، نظیر هایىباب در مناسبت

 و نموده محدود را آن یرتأث و نفوذ گستره و زندمی تخصیص را عام که است دلیلیتعریف مخصص: 

 .کندمی بیرون آن حکم از را عام افراد از شماری

انواع عام
که  "ه اکرم کل فقی": به عامی  گفته می شود که شمول و سریان آن به حسب افرادش لحاظ می شود، مانند: عام افرادی

.کم استحکم اکرام بر روی تک تک افراد فقیه رفته است و هریک از مصادیق به تنهایی و به طور مستقل، موضوع ح

به لفظ عامی است که مجموع افراد آن به یک باره موضوع حکم قرار می گیرد؛ یعنی حکم بر همه افراد: عام مجموعی
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

ردی نامعین عامی  است که شمول آن بر افراد و مصادیقش به صورت بدلیت می باشد؛ یعنی متعلق حکم عام، ف: عام بدلی
ک از در این نوع عام، هر ی. از افراد عام است نه همه افراد؛ به بیان دیگر، حکم روی فرد نامعینی از افراد عام رفته است

افراد عام که تحقق پیدا کند، اطاعت امر موال حاصل می شود و انجام فرد دیگری الزم نیست
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 .است اجمال و ابهام آن، مصداق یا مفهوم در که شودمی گفته مخصصی به: مخصص مجمل

 در اجمالی و ابهام هیچ ، مفهوم ازنظر نه و مصداق ازنظر نه و بوده روشن کامالً آن معنای: مخصص مبین

 .نیست آن

 خصیصت 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 مستهجن

 اجمال مخصص

 مخصص فحص از قبل عام به عمل

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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 مطلق و مقید

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

 .کندمیعبارت است از لفظی که بر شیوع و گستردگی داللت نتعریف مقید: 

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

 :تفاوت عام و مطلق

 مقدمات حکمت است. وسیلهبهظهور عام در عموم ناشی از داللت وضعی است، ولی داللت مطلق  -1

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

مقید شود و از جهت دیگر بر  د از جهتیتوانمی، ولی مطلق افتدمیعام پس از تخصیص از عموم  -3

 اطالق خود باقی بماند.

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

 است.

 نکره. هایاسمماهیت، اسم جنس و  هایاسم: انواع مطلق

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

 :یا مقدمات حکمت شرایط اطالق

 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

 اصطالحات برخی از الفاظ

را گویند که در معنای خود ظهور داشته باشد یا لفظی است که در معنای خود نص  لفظیمبین:  -1

 باشد. 

 لفظی است که در معنای خود ظهوری نداشته باشد.مجمل:  -2

 لفظی است که جز یک معنا احتمال معنای دیگری برای آن نباشد.نص:  -3

 در وجوب است.لفظی است که عرفا داللت آن ظنی است مانند بقیه اوامری که ظاهر ظاهر:  -4

 لفظی است که در معنای خود نص باشد.محکم:  -5

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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لفظی است که بیش از یک معنا در آن احتمال داشته باشد و در برخی از معنای خود نیز متشابه:  -6

  ظهور نداشته باشد.

 لفظی است که چیزی غیر از معنای ظاهری آن اراده شده باشد.مؤول:  -7

 ادله استنباط احکام 

منبع استنباط احکام میان شیعه و سنی است و غرض از آن کتاب  ترینمهمکتاب: اولین دلیل و  -1

 که خداوند متعال آن را بر رسول خدا )ص( نازل کرده است.  استآسمانی یعنی قرآن 

و در اصطالح حضرات  اندگرفتهاست که مردم با آن خو  ورسومیآدابسنت: سنت در لغت روش و  -2

برخوردار است و آن شامل قول، فعل و تقریر پیامبر  توجهیقابلکه از اهمیت  استبع استنباط دومین من

، قول و فعل را سنت قولی و سنت فعلی گویند و غرض از تقریر سکوت ایشان در است)ص( و ائمه )ع( 

 ن سکوت به معنای عدم رد و تأیید است. آمقابل فعل، سخن یا عقیده شخصی است که 

و در اصطالح سومین دلیل و منبع اجتهاد  استاجماع در لغت به معنای اتفاق، عزم و تصمیم  اجماع: -3

در امور شریعت بدون استناد به ادله  عصرهم نظرانصاحبفقیهان و  نظراتفاقاست و آن عبارت است از 

 برای اثبات یک حکم شرعی. 

صحبت در مورد عقل نظر شیخ مفید است و اولین کسی که دلیل عقلی را مطرح  ترینقدیمیعقل:  -4

کرد و آن را چهارمین منبع استنباط احکام معرفی کرد. غزالی از علمای مشهور شافعی است. در تعریف 

: دلیل عقلی عبارت است از ادراک عقلی که بتواند زمینه حکم شرعی اندگفتهو علمای اصول  استادانآن 

 گیرد.  قرار

و در اصطالح  گیریاندازه»سنجیدن  باهمقیاس: قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن، دو چیز را  -5

از آن ارائه داد آن است که قیاس  توانمیاست، اما تعریفی که  شدهارائهتعاریف مختلفی  آناز  اصولیان

ودن آن حکم در محلی دیگر یا عبارت است از اثبات یک حکم است در محلی یا یک علت به جهت ثابت ب

« جامع»و علت مشترک « اصل»و محل دوم یعنی مقیس علیه « فرع»همان علت. محل اول یعنی مقیس 

استنتاج حکم  منظوربهو در حقیقت قیاس عملی است که از طرف شخص قیاس کننده  شودمینامیده 

 شرعی برای محلی که در آن نصی بر حکم شرعی آن وارد نشده است. 

 باحثی پیرامون کتابم

 تنهانه گویندمیدر اینجا عقایدی مطرح است، برخی حجیت آن را قبول کرده و حجیت ظاهر قرآن:  -1

 است هاآن هایهدفبطون قرآن اموری را که بر طبق  عنوانبهبرای همگان است، بلکه  درکقابلظواهر قرآن 

: فهم و درک گویندمیهستند و  هااخباریهستند. اینان  هاآندیگر در مقابل  ایعدهو  دهندمیبه قرآن اسناد 

 که مقصود تمام قرآن است.   آیدبرمیقرآن و معرفت و شناخت آن مخصوص ائمه )ع( است و از کالم ایشان 

: نسخ در لغت به معنای از بین بردن و در اصطالح علم اصول عبارت است از، از بین رفتن نسخ قرآن -2

 تصورابلقحکم الحق از بین برود. نسخ در قران به سه شکل  وسیلهبهو  شدهثابتمقدس  حکم مقدم که در شرع

 است: 
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بر پیامبر )ص( فرود آمده باشد و  ایآیهنسخ تالوت و ابقای حکم: مراد از این نوع نسخ آن است که  -1

 باقی بماند.  ،و مفاد و حکمی که در برداشته است مایهدرونو « نسخ گردد»سپس تالوت و نص لفظی آن 

قرآنی در مقطعی معین در ایام برپایی و  ایآیهآن است که  گونهازاین: مراد باهمنسخ تالوت و حکم  -2

 )مضمون( آن نسخ گردد.  مایهدروناجرای شریعت وجود داشته باشد، سپس تالوت و 

 آیه دیگر را از بین ببرد. ای بیاید و حکم : آیهتنهاییبهنسخ حکم  -3

 مباحثی پیرامون سنت

و در آن احتمال صدق و کذب  شودمی: عبارت است از کالمی که توسط فرد یا افرادی نقل تعریف خبر -1

 . داندمی. برخی آن را معادل حدیث رودمی

 اقسام خبر  -2

 عادتاًزیاد است که  قدریبهها خبر متواتر: خبری که راویان آن محصور و معین نیست یا تعداد آن -1

 «متواتر»اخبار  گونهاینبه  شودمیبرای مخاطب اطمینان و علم حاصل  کهطوریبه رودنمیاحتمال کذب آن 

 متواتر اجمالی. -3متواتر معنوی  -2متواتر لفظی  -1و آن بر سه قسم است:  گویندمی

 هرچندان نشود، خبر  واحد گویند. خبر واحد: خبری که موجب یقین و اطمینان خاطر مخاطبانش -2

  ت.اس و ...خبر شاذ  ،راویان آن از یک نفر بیشتر و متعدد باشد، اقسام آن خبر صحیح، خبر حسن، خبر ثقه

اصولیان اختالف  مباحث اصولی است، ترینمهمدر مورد حجیت خبر واحد که از : حجیت خبر واحد -3

؛ دباشنمیمانند سید مرتضی، ابن ادریس حلی و دیگر علما معتقد به عدم حجیت خبر واحد  ایعده. اندکرده

 . باشندمیاما اغلب اصولیان قائل به حجیت خبر واحد 

 اجماع رامونیپ یمباحث

: در این مورد اختالف و نزاع بین علمای اهل سنت و امامیه وجود دارد. به این مدرک حجیت اجماع -1

ولی علمای امامیه معتقدند که اجماع  انددانستهصورت که علمای اهل سنت اجماع را دارای اصالت و استقالل 

 این صورت دارای ارزش و اعتبار ذاتی نیست، بلکه آن را طریقی برای کشف از قول معصوم )ع( دانسته و در

 . اندشدهبرای آن اعتبار و ارزش قائل 

ن از قول آکاشفیت آن از قول ائمه )ع( است و نحوه کشف  درگرو مدرک حجیت اجماع نزد شیعه -2

 است: گونهاینمعصوم 

طریقه حس یا اجماع دخولی: در این نوع اجماع ضروری است که بین مجمعان کسانی باشند که اصل  -الف

اتفاق است هیچ اعتباری  وگرنهباشد  هاآنبوده تا احتمال دهیم که امام معصوم )ع( یکی از  مجهول نسبشانو 

 ندارد. 

 داشته باشند ولو نظراتفاقطریقه لطف یا اجماع لطفی: هرگاه علمای یک عصری راجع به یک حکمی  -ب

را اگر در این زمینه اشتباهی رخ ها نباشد. این اتفاق و اتحاد آرا را باید حجت دانست، زیامام )ع( در میان آن

 دهد بر امام واجب و الزم است که جلوی این خطا را بگیرد. 

طریقه تقریر یا اجماع تقریری: در اینجا معصوم )ع( در برابر این اجماع سکوت اختیار کرده و سکوتی  -ج

 که به معنای عدم رد و تأیید آن است. 
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ی غیر از راه حواس پیدا کند و مورد اتفاق همه علما واقع طریقه حدس یا اجماع حدسی: هرگاه اجماع -د

از معصوم )ع( بوده و اال چنین اتفاقی نباید  حتماًکه حکم مذکور  زنیممیحدس از این اتفاق  درنتیجهشود، 

 . کردمیتحقق پیدا 

 اقسام اجماع -3

اجماع محصل: در این قسم شخص فقیه با فحص و بررسی خود نسبت به جمیع اقوال و فتاوای  -الف

قطعی  طوربه. حال ممکن است این اجماع گویندمیکه به آن اجماع محصل  کندمیمفتیان ادعای اجماع 

 . گویندمیآن محصل ظنی  بهظنی است که  طوربهباشد که به آن محصل قطعی و گاه 

، ندکمیاست و در آن شخص فقیه خود به نفس اقوال و آرا را بررسی ن ترشایعع منقول: این قسم اجما -ب

 -2منقول خبر متواتر  -1بلکه شخص دیگری برایش نقل کرده است. اجماع منقول خود بر دو قسم است: 

 منقول خبر واحد. 

 عقل رامونیپ یمباحث

 : عبارت است از ادراک عقلی که بتواند زمینه حکم شرعی قرار گیرد. تعریف دلیل عقلی -1

 اقسام دلیل عقلی:  -2

حکم شرعی را استنکاف نمود این  توانمیغرض از مستقالت عقلی که از آن  ظاهراًمستقالت عقلی:  -الف

 . نددپسمیسن را افعال ح هرگونهمسئله قبیح را محکوم و در مقابل  هرگونهشرع  حکمبهاست که بدون توجه 

قادر به استکشاف حکم شرعی نیست  تنهاییبهکه عقل  است: این قسم از اموری یمستقالت عقلغیر  -ب

 شرعی است.  حکمبهبلکه نیازمند 

 قیاس رامونیپ یمباحث

ن نرسیده به یک واقعه و موضوع آملحق ساختن یک واقعه و موضوعی که نص خاصی بر حکم مفهوم قیاس: 

 است. واردشدهدیگری که حکم آن منصوص است در حکمی که برای آن نص 

 انواع قیاس:

  :آمده آن حکم در( اصلی موضوع) «اصل» حکمِ علتِ که شودمی گفته قیاسی بهقیاس منصوص العله 

 ممعلو است، کنندهمست که زیرا نخورید؛ انگور شراب که باشد آمده روایتی در اگر مثال برای است؛

 که هم دیگری چیز هر که شودمی نتیجه این از. است کنندگیمست آن، حرمت علت که شودمی

 شود.می گفته هم العله مُصَرّح یا جَلِی قیاس قیاس، این به. است حرام باشد، کنندهمست

  را آن تعل فقیه اما است؛ نیامده ،«اصل» در حکم علت العله مستنبط قیاس در: العله مستنبطقیاس 

 است. خفی قیاس قیاس، این دیگر نام. است زده حدس

 روازاین دارد؛ وجود «فرع» در تریقوی صورتبه اصل، حکم علت قیاس، از گونهاین در: اولویت قیاس 

 باشد، وجوب اصل حکم اگر و است حرام «فرع» حکم تریقوی صورتبه باشد، حرمت اصل، حکم اگر

 «اُفّ» مادر، و پدر به که است آمده قرآن در مثالً دانست؛ واجب باید را فرع حکم بیشتری قطعیت با

 هفهمید بیشتری قطعیت با مادر، و پدر به گفتن«اُفّ» حکم بودن حرام از. نگویید ،(آمیزاهانت واژه)
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 هاآن به آمیزاهانت کلمه گفتن از بدتر مادر، و پدر زدن چراکه است؛ حرام نیز هاآن زدن که شودمی

 .است

 قیاس ارکان

 :است شدهتشکیل رکن یا جزء چهار از قیاس اصولیان، گفته به

 باال؛ مثال در رانگو شراب مانند است؛ شدهبیان دینی متون در اششرعی حکم که موضوعی: اصل 

 مثال در خرما شراب مانند است؛ نشدهبیان دینی متون در اششرعی حکم که اصل با مشابه موضوعی: فرع 

 باال؛

 باال؛ مثال در کنندگیمست مانند دارد؛ وجود وفرعاصل بین که شباهتی: جامع یا علت 

 در انگور شراب بودن حرام مانند کنیم؛ جاری هم فرع برای را آن خواهیممی که اصل شرعی حکمی: حکم 

 .باال مثال

 اقوال درباره حجیت قیاس:

  تمسک به قیاس )ع(:  بیتاهلفقهای امامیه، شافعی در غیر منضبط العله، ظاهریه، نظامیه و

 جایز نیست.

  :قیاس حجت است.ابن جنید از فقهای شیعه و فقهای اهل سنت  

 عقلی اللتد

 انواع مکلف -1

 
 حاالت مکلف مجتهد -2

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



 رف ینیمع دکتر                                                                                                                                                                                                                                                                   اصول فقه                   مبانی ردس 

 

33 

 

 

 
 

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

در زمان 
شک

:  اصول عقلیه
اصولی که عقل
تعیین کرده 

است

برائت

استصحاب

تخییر

احتیاط یا 
اشتغال

: اصول شرعیه
اصولی که شرع
در نظر گرفته

است

برائت

احتیاط 

استصحاب

تخییر
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 محل اجرای اصل تخییر:

 اصل تکلیف معلوم بوده 

 به باشدشک در مکلف  

 احتیاط هم به خاطر دوران امر میان محذورین )وجوب و حرمت( ممکن نباشد. 

اصول 
ل در تمام ابواب فقهی کاربرد دارد مانند برائت که محل بحث از آنها در علم اصو

فقه است

م در برخی ابواب فقهی کاربرد دارد مانند اصاله الطهاره که محل بحث آنها در عل
اصول فقه نیست

مجاری اصول عملیه

اگر حالت سابقه حکم 
لحاظ شود، به شرط 
د  آنکه قابل مالحظه باش

استصحاب

اگر حالت سابقه حکم
لحاظ نشود

در صورت شک در اصل 
یا جنس تکلیف

برائت

در صورت شک در 
مکلف به یعنی اصل
تکلیف معلوم است

ر احتیاط ممکن است یا دائ
: میان دو محذور نیست

احتیاط

احتیاط ممکن نیست یا
: دائر میان دو محذور است

تخییر

ت
ل برائ

انواع شبهه در اص

شبهه حکمیه

شبهه حکمیه 
تحریمیه

به علت فقدان 
نص

احتیاط: اخباری ها

برائت: اصولی ها

به علت اجمال 
دلیل

احتیاط: اخباری ها

برائت: اصولی ها
به علت تعارض  

رتخیی: دو دلیل

شبهه حکمیه 
وجوبیه 

به علت فقدان 
برائت: دلیل

به علت اجمال 
برائت: دلیل

به علت تعارض  
رتخیی: دو دلیل

شبهه موضوعیه

شبهه موضوعیه
برائت: وجوبیه

شبهه موضوعیه
برائت: تحریمیه
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 محل اجرای اصل احتیاط

 ( باشد.گیردبه آن تعلق می تکلیف هر آن چیزی است کهشک در مکلف به ) -الف

 احتیاط در آن امکان داشته باشد. -ب

 انواع شبهه در احتیاط

 
 تعادل و تراجیح

ط
ف به و عدم امکان احتیا

ک در مکل
صور ش

به خاطر تعارض دو نص
ه تخییر جاری می شود ب

دلیل روایات

در تعارض روایات مخیر : روایات گروه اول
هستید

در تعارض روایات که در: روایات گروه دوم
یکی امر به کاری شده و در دیگری نهی

.شده است، نیز مخیر هستید

به خاطر فقدان و اجمال 
:  نص یا شبهه موضوعیه

اقوال مختلف است

برائت عقلی جاری می  
ح شود به دلیل قاعده قب

عقاب بالبیان

برائت شرعی جاری می  
شود به دلیل اقتضای
ادله حلیت و اباحه و  

داللت روایات

جانب حرمت مقدم می  
شود، زیرا دفع مفسده  
بهتر از جلب مصلحت 

است

مصلحت و : رد این نظر
مفسده ای که بر کارهای  
واجب و حرام مترتب می  
و  باشند، بر ما پوشیده است

ما نمی توانیم مهم را از اهم  
.تشخیص دهیم تخییر عقلی و: مصنف

توقف از حکم

منظور از تخییر

: مصنف
تخییر بدوی

رام باشد  زیرا در صورت تخییر استمراری مخالفت قطعیه پیش می آید که می تواند یا ح
(در یک زمان نباشد)یا نباشد ( در یک زمان باشد)

استمراری

انواع شبهه در 
احتیاط

شبهه موضوعیه

شبهه موضوعیه
تحریمیه

شبهه موضوعیه
وجوبیه

شبهه حکمیه

شبهه حکمیه 
تحریمیه

شبهه حکمیه 
وجوبیه

http://wikifeqh.ir/تکلیف
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یل ؛ یعنی دو دلندیگو حیفقدان مرجّح را تعارض و تعادل و تراج ای باوجود لیدو دل یتناف معنای تعارض:

 .تعارض داشته باشند باهمن دو دلیل آدر عرض هم هستند و مضمون 

؛ توانایی مکلف در انجام هر دودو حکم با دو مالک وجود داشته باشد+ عدم  زمانیکدر معنای تزاحم: 

 .د یکی را نجات دهدتوانمیمثل نجات دادن دو نفر که در حال غرق شدن هستند و فقط فرد 

 حاالت دو دلیل متعارض

 اعتبار مساوی هستند. ازنظر باهم 

  دارای مالک است. هاآنفقط یکی از آن دو معتبر است و تنها یکی از 

 


