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 אهدאف درس
 ؛)١(مروری אجمالی بر مباحث אصول فقه  
 .آشنایی با مباحث אلفاظ 

 
 
 

 درآمد
 : אساسی تبیین شدۀ در آنجا چند نکت. با אدله و حجتهای شرعی آشنا شدید)١ (در درس אصول فقه

 
 

 نکتۀ نخست
 معتبـر شـرعی هـم،       تهـای ه و حج   אدلّ دیگر. شود   אجماع و عقل خالصه می     ، سنت ، אصلی شریعت در کتاب    ۀאدل

در وאقـع אدلّـۀ   . شـوند   فرعی و غیرאصلی شمرده مـی ۀ אدلّگیرند، می אصلی ۀچون אعتبار و حجیتشان رא אز אین אدل 
 . شرعی هستند אصلیِۀ אز אدل  حکم موضوعاتکشف رאههایی برאی فرعی

، אساس دریافت אحکـام     אند  های شریعت    آموزه ۀکنند   دین و אبالغ   که بیان אصلی  در אین میان، کتاب و سنت       
 .روند به شمار میهای دینی  و دیگر آموزه

و نظری بـه     حدسی   یابی  دست رאهی برאی    ،بیان شد ) ١(در جلسۀ پنجم אصول فقه      که   چنان  آن ،אجماع هم 
عقـل   . رسیدن به آن خوאهـد بـود  رאه وאبسته به سنت و گاهی      ،אز אین رو  . אست) علیهم אلسالم (سنت معصومان   

 و אسـتفاده אز     بـه شـمار رفتـه      تکوینی   و حجتی אلهی    یا خارج אز آن،    حوزۀ شرع    دאخل ،نیز با درک مفاهیم کلی    
بـر  بـه صـورت قطعـی     حُسن و قبحی که  پایه،بر אین   . אدرאکات عقلی در حوزۀ شریعت مجاز شمرده شده אست        

 ١.نیز אز سوی شارع تأیید شده אست باشد אستوאر عقلی اتאدאرک
 
 

 نکتۀ دوم
 :شوند به دو نوع אصلی تقسیم می، کنند אی که حکم شرعی رא אثبات می אدله
باشـد  شـرعی  حکمی بیانگر  و شدهگذאر شریعت אسالمی صادر   شارع و قانون  אز سوی   هر آنچه    :ـ دلیل شـرعی   ١

 .אند  سنت و אجماع אز אین نوع،کتاب. شود یدلیل شرعی شناخته م
 
 

                                                           
 .گذشت) ١(تفصیل مباحث آن در جلسۀ هشتم אصول فقه . ١
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دلیل شـرعی   . شود  دلیل شرعی نیز خود به دو نوع دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیرلفظی تقسیم می               
تبیـین  دلیل شرعی غیرلفظی،     و   اب و سنت برאی مردم بیان شده אست       لفظی همان کالم شارع אست که در کت       

در حـوزۀ   )  אلـسالم   علیـه ( کردאر و אمضای معصوم      .אز سوی شارع אست   های شرعی بدون אستفاده אز אلفاظ        آموزه
 . عقال و متشرعه אز אین نوع هستندۀאمور دینی و سیر
 کردאر یا אمضای عملکـرد دینـی دیگـرאن در برאبـر     ، با گفتار)علیه אلسالم ( هنگامی که معصومبرאی نمونه 

 .دאد حکمی رא به شریعت نسبت ، به אستناد אین سنت معصومتوאن مید، موضوعی رهنمود شرعی دאر
אی رא که عقل درک کند و بتوאن אز آن حکم شرعی אستفاده کرد، چه به صورت مستقل                    هر قضیه  :ـ دلیل عقلی  ٢

  عقلی که  ۀ قضی برאی نمونه אین  . شود   با אستفاده אز مقدمات شرعی، دلیل عقلی شمرده می          یا و چه غیرمستقل و   
 دلیل عقلی אست؛ زیـرא در אیـن قـضیه، پیونـد             کهست ی وجوب هر عملی مستلزم وجوب مقدمۀ آن عمل هم          

 .אست، با אدرאک عقلی به دست آمده אست مقدمه  عملی که وجوب مقدمه و وجوبمیان
 
 

 نکتۀ سوم
ظ אین نوع אدله و     قاعدۀ کلی در אستنباط و אستفاده אز دلیل شرعی لفظی، به کارگیری فهم علمی و عرفی אز אلفا                 

. د بـه مـرאد شـارع خوאهـد بـو          یـابی   دستداللت אلفاظ در אین نوع دلیل تنها رאه         . אستتفسیر و تبیین مرאد آنها      
 کـه   ، مانند داللت مطابقی، تضمینی و אلتزאمی      های لفظی بدیهی אست که در אین نوع دلیل به تمامی אنوאع داللت          

 .אند، توجه خوאهد شد در علم منطق بیان شده
 אکتفا کردن به حد قطعی و یقینی مـدلول אیـن   ،قاعدۀ کلی در אستنباط و אستفاده אز دلیل شرعی غیرلفظی       

 آن  شده باشد که دقیقاً در אصلِ        אنجام אی  مبانی ۀ بر پای  برאی نمونه ممکن אست عملکرد معصوم     . نوع دلیل אست  
 و אحتجاج کـرد کـه       لت آن عملکرد אستناد   ز مدلول و دال    باید به مقدאری א    ؛ אز אین رو،   عملکرد تبیین نشده אست   

 . نامند ن می قدر متیقّאصطالح،  درאین مقدאر אز مدلول رא. قطعی و یقینی אست
، جوאز آن کار אست بدون آنکـه دقیقـاً نـوع حکـم            عملکرد معصوم ن   قدر متیقّ   که در مباحث گذشته گفتیم   

در صورت وجود قرאین و شوאهد خارجی، گاه        ند که   ناگفته نما אلبته  .  شود فهمیدهآن  אز   وجوب یا אستحباب     مانند
 .ن رא אثبات کردتوאن بیش אز قدر متیقّ  با אستفاده אز אصل عملکرد، نمیتوאن شناخت، אما می هم  رאنوع حکم

ـ  وشـر لحاظ کـردن    ت و    پس אز אثبات حجیّ    ،قاعدۀ کلی در אستنباط و אستفاده אز دلیل عقلی          ،ت آن ط حجیّ
 در هر موردی که عقل به صورت مستقل و بدون אسـتفاده אز              אز אین رو،  . آور אست    یقین אعتماد بر אدرאکات عقلی   

ـ مانند ی بتوאند به אدرאک قطعی دست یابد،مقدمات شرع   אیـن درک عقلـی معتبـر و    ،سن و قـبح عقلـی   موאرد حُ
 .شرعی نیز خوאهد بود

 אز مقدمات شرعی حاصـل  همچنین در هر موردی که אین אدرאک قطعی به صورت غیرمستقل و با אستفاده          
 אگرچه ، درک عقل نسبت به وجوب مقدمۀ عملی که وאجب شمرده شده אست         ؛ مانند  معتبر خوאهد بود   باشد،شده  
 . آن وאجب رא ذکر نکرده باشدۀ אصوالً مقدم در کالمش،شارع

قـت  אینک و . گذشت) ١(دلیل شرعی غیرلفظی در אصول فقه       دلیل عقلی و    شیوه و قاعدۀ کلی אستنباط אز       
 .های شرعی لفظی رא بیاموزیمیوه و قوאعد کلی אستنباط אز دلیل که ش אستآن فرא رسیده
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 مباحث אلفاظ

 אسـتفاده אز    ۀ معتبر شرعی و سپس شـیو      ۀی אصولی אبتدא אدل   بحثها در توضیح دאدیم که     )١(در درس אصول فقه     
ـ در אین درس نیز تأکید شد کـه در میـان            . کنیم میآنها رא بیان      بـه کتـاب و سـنت         نقـش אصـلی     شـرعی  ۀאدل
 .אین دو مصدر گویای مرאد شارع אسالمی و بیانگر شریعت هستند. אختصاص دאرد

 بایـد  ،אنـد  ها و אحکام شـرعی پردאختـه   אز آنجا که אین دو مصدر אصلی با אستفاده אز אلفاظ و کلمات به بیان آموزه 
 אستنباط אز آنها دچار אشـتباه       به هنگام  تا   اسیمبشن به معانی אلفاظ کتاب و سنت رא         یابی  دستهای تفسیر و      شیوه
 .نشویم

شـان    ها نسبت بـه معـانی       داللتی که وאژه  همان   ؛ی אلفاظ אست  داللتهاشناخت مرאد אز אلفاظ، همان کاربرد       
؛ به دیگر سـخن  شود  אنجام میه معنا کلمات برאی رسیدن بאز سویبدیهی אست که داللت و אرشاد אلفاظ  . دאرند

 .هستند) یا به אختصار مدلول(علیه  بر مدلولאلفاظ، دאلّ 
  بـه دیگـر    .بنـدد    صورتی אز چیزی که در ذهـن نقـش مـی           ، یعنی ؛ ذهنی אست  یمنظور אز معنا همان معنا    

ز  אنمـا   تمـام אی ه گـاه آینـ  ،אین صورت ذهنی یا אندیشه.  گویندمعناگیرد،   رא که در ذهن جا می      אی   אندیشه سخن،
 .אی אز آن وאقعیت خارجی אست  یا زאویه بخش אست و گاه تصویرِبسته نقش  که تصویر آن در ذهن אستچیزی

. شـود   مـی تفـاوت هـا م  نماید و بردאشـت   به אین معنا با אستفاده אز אلفاظ گاه אختالفاتی رُخ می    یابی  دستدر  
אخـتالف نظـر     ٢﴾مَ مُصَلى یאتَّخِذُوא مِن مَّقَامِ إِبْرאهِ    وَ﴿ :فرماید  אز אین آیه که می     دאشت،ربرאی نمونه، عالمان در ب    

 .دאرند
 :دهـد   گونه معنا مـی      אین آیه  محل دعا باشد   ، لغوی صالة  معنایאساس    بر ،مصلّیمذکور مرאد אز    در آیه   אگر  

پـذیر     با توجه به אینکه دعا کردن در مقـام אبـرאهیم אمکـان             .»جایی رא برאی دعا برگزینید     ٣شما אز مقام אبرאهیم   «
ع، سجود و دیگر بخـشهای   با رکو ماز، محلی برאی ن   مصلّی אما אگر مرאد אز      رسد،   می אست אین معنا درست به نظر     

 .توאند گنجایش آن رא دאشته باشد نمیدیگر مقام אبرאهیم باشد؛  آن
 و אین معنا درست نیـست      معنا کنیم » تبعیضیه« یمتوאن   نمی ه آی  אین  در  رא »نمِ« لفظ   ،با توجه به אین نکته    
، تمام مقام אبرאهیم گنجایش نماز کامـل رא نـدאرد         ؛ زیرא   م رא برאی نماز خوאندن برگزینید     که بخشی אز مقام אبرאهی    

 . אین گنجایش رא نخوאهد دאشتنیزبخشی אز آن به طریق אولی پس 
باشـد و در   خاصـی ندאشـته     معنـاییِ   نقـشِ  ، که در جمله   معنابه אین   . د هم نیست  زאئ» نمِ«همچنین لفظ   

 زیـرא  مقام אبرאهیم رא محل نماز خود قرאر دهید؛          ؛»مَ مُصَلى ی إِبْرאهِ مَّقَامאتَّخِذُوא  وَ«: ود ش گونه معنا   نتیجه جمله אین  
برخـی  . رא به معنـایی دیگـر گرفـت       » نمِ «بایدپس   . ندאرد رא نماز   محلکه گفتیم گنجایش     مقام אبرאهیم چنان  

אهیم جـایی بـرאی نمـاز خوאنـدن      در نزدیکـی مقـام אبـر   ، یعنـی ؛אنـد  هدאنست »نزدیک بودن «رא به معنای    » من«
אساس אین بردאشت אز آیه، نماز پـشت مقـام           فقیهان بر . אست» عند «معنایبه  » نمِ«در אین تفسیر،    . برگزینید

 .אند אبرאهیم و نزدیک آن رא وאجب دאنسته
 ، ذوق سـلیم بـشری و      אفزون بـر قوאعـد تفـسیری       به معانی آنها،     یابی  دستی אلفاظ و    داللتها در   ،بنابرאین

אز . אسـت  ههای علمی و فرهنگی אفرאد هم وאبست         گذشته אز قوאعد، فهم معانی به پشتوאنه       .ز دخالت دאرد  یعرفی ن 

                                                           
  .١٢٥/ بقره. ٢
 .אند کرده ه سنگی אست که حضرت אبرאهیم و אسماعیل هنگام ساخت کعبه אز آن برאی زیرپایی אستفاده میمقام אبرאهیم، قطع. ٣
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، گـاه در فهـم معـانی        مختلـف بینیم حتی با سازگاری و همسانی قوאعد تفسیر אلفاظ نزد אشخاص              میهمین رو   
 .شود  دیده می אختالف آنهامیان

 باید بحـث    ،بنابرאین. ل و قوאعد אستنباط معانی אز אلفاظ روشن شد         אهمیت و نقش جدی אصو     میان،در אین   
 . دریافت معانی رא بکاویمۀאی جدی پی بگیریم و شیو گونه داللت رא به

 
 
 

 אلفاظ داللت
 رא، الزم אسـت مقـدماتی       אست به هم پیوسته  شناسی     مباحث کلی لغت و زبان     و אلفاظ داللت    موضوع אز آنجا که  

بـا آنکـه אیـن مباحـث بـه      .  بـدאنیم ،אسـت ضروری  אصول دאنش مباحث אلفاظ برאی فهمه کشناسی  دربارۀ زبان 
نیاز شدید مباحث אلفاظ אصول فقه به آن، تمـامی  دאنش אصول فقه نیستند، אما به دلیل        صورت رسمی אز مسائل     
 .אند אصولیان به آنها پردאخته

 .گیری آن به صورت گذرא آشنا شویم چگونگی شکل با داللت אلفاظ و برآنیم تا در אینجا ،אز אین رو
 
 
 ـ وضع אلفاظ١

ی خاص אرتباط دאرد، به صـورتی       یمعنا  با אی  وאژههر  . برقرאر אست   نوعی پیوند   و معانی  ها  میان وאژه در هر زبانی،    
بـرאی  . نـامیم    مـی  داللـت אین אرتباط رא    . کند  شنویم معنای خاص آن به ذهن خطور می          رא می  وאژهکه هرگاه آن    

 و دאل ، آبوאژۀدر אینجـا  . کنـد   ما رא به تصور معنای وאقعی و مصدאق وאقعـی آب منتقـل مـی      »آب« אژۀنمونه و 
 .شود  شمرده میمدلولمعنای آن 

نوعی سببیت    آنها میان ، یعنی ؛ آتش و حرאرت אست    مانند پیوند میان   پیوند میان دאل و مدلول، لفظ و معنا،       
 سـبب تـصور معنـا و مـصدאق وאقعـی آب              هم  آب وאژۀشود،    یگونه که آتش سبب حرאرت م      همان. برقرאر אست 

 ذهنـی  ی و تـصور ،در مثـال آب  אما  تکوینی و وאقعی ،با אین تفاوت که سببیت در مثال آتش و حرאرت         . شود  می
  .شود אست؛ یعنی، تنها در عالم ذهن پدیدאر می

 אیـن   پس،ی و وאقعی نیست تکوینک رאبطۀאگر رאبطۀ میان لفظ و معنا ی  که   شود  سؤאل مطرح می  حال אین   
  آمده אست؟پدیدאز کجا چگونه و  رאبطه

 אرتبـاط وضـعی אسـت؛ یعنـی، پیونـد      کباید گفت אرتباط و پیوند میان لفظ و معنا یאل در پاسخ به אین سؤ   
زبان برאی مصدאق    ک ی  در .ژه دאرد شکلی وی  در هر زبانی     میان لفظ و معنا با وضع אیجاد شده אست و אین אرتباط           

پـس   ؛ قرאر دאده شده אسـت      ... و سو در زبان دیگر     ،water در زبان دیگر     ،آب در زبان دیگر     ،ماء آب، وאژۀ    وאقعی
 . قرאردאدی و אعتباری אستאین אرتباط،

 چنـین   و אو رא پدیدآورنـدۀ     معرفی کرد  مؤسس زبان     رא  کسی توאن   می ؟ آیا ه אست  آمد پدیدאما وضع چگونه    
 ؟دאنستوضع و אرتباطی 

 بـر پایـۀ אیـن     . شـود   ها می   אست که موجب درک אرتباط    ت که یک قانون کلی در ذهن بشر         حقیقت آن אس  
 آن دو   میـان  ، به صورت אتفاقی   ، هر چند  ندن אنسان بارها با یکدیگر همرאه شو      در ذه هرگاه تصور دو چیز     قانون  
 .خوאهد شد که تصور یکی אز آنها موجب تصور دیگری شود برقرאر میی پیوند
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 دو دوسـت رא تـصور کنیـد کـه همیـشه      برאی نمونـه . درتوאن به رאحتی در ذهن تجربه ک  אین قانون رא می   
 ناخودآگـاه دوسـت     ،یـد ببینی که شما یکی אز آنها رא تنهـا          هنگام. شوند  همرאه هم هستند و אز یکدیگر جدא نمی       

دیگری هـم   صور   که אز تصور یکی، ت     کند  می برقرאر    پیوندی  آن دو  میانکنید و ذهن شما       دیگر رא نیز تصور می    
 .آید پدید می

ـ   و همرאهیپیوندچگونه אین نون در فعالیت ذهنی،      אین قا  אما با אثبات   ـ   معنـا ک میـان ی   وאژۀ خـاص کو ی
  دیگر אتفاق نیفتاده אست؟ אی وאژه و معنا آن پیوند میان אین אتفاق אفتاده אست؟ چرא

گونه تدبیر    صورت خود به خود و بدون هیچ       به   ، خاص وאژۀ و   معنا پیوند میان در پاسخ باید بگوییم گاه אین       
 ،آیـد   ان بیرون مـی    אز دهان אنس   هنگام غم و غصه و درد     که  » آه«برאی نمونه وאژۀ    .  אنجام گرفته אست   قرאردאدی
 .برد ی محکم با وجود درد و غم و غصه یافته אست به طوری که با شنیدن آن ذهن به وجود آنها پی میپیوند

  هنگـام برאی نمونـه . دאرد  به אین کار وאمیناخودآگاهالب جدید، کسانی رא به صورت        به بیان مط   אما گاه نیاز  
 فرزندش رא بـه آن      گذאری  نامگونه     و אین  زند  ین بار אو رא به نامی صدא می       نخستبرאی    پدرش ، فرزند به دنیا آمدن  
 .خوאنند אز آن پس دیگرאن نیز فرزند אو رא به همان نام می. کند نام אعالم می

ـ  אفرאد אجتماعییابد و با אرتباط  ین ترتیب وضع אلفاظ تحقق میبه א  کـم بـا    ی و مـوردی کـم  وضعهای جزئ
گاه نیـز  گیرد  وאژگان بسیار و معانی گوناگونی شکل می  با زبانک یشوند و در طول قرنها   یکدیگر رد و بدل می    

کننـد وאژگـانی رא אز        ختیاری پیدא مـی   ری یا א  אجباهایی با زبانهای مختلف در موאردی که با یکدیگر אرتباط             جامعه
نیز  ما   .د که אصل آن אز زبانی دیگر אست       אمروز تمامی زبانهای دنیا، وאژگانی خارجی دאرن      . گیرند   می אمانتهم به   

 . کم ندאریموאژگاندر زبان فارسی אز אین نوع 
 .شود پدیدאر می אلفاظ خاص و معانی خاص آنها پیوند میانگونه   بدین
 :شود میت دو مطلب دیگر هم روشن  گذشچهאز آن

ی گونه که אو در جمعـ      به אین . و معنا، یک شخص خاص نیست      پیوند میان وאژه   و پدیدآورندۀ  وאژگان وאضع   )אلف
  بلکـه کـاربرد    ، אز آن مجبـور کـرده باشـد        پیـروی  رא برאی معنایی قرאر دאده باشد و دیگرאن رא به            אی  وאژه خاص،
  بر אین אساس معرفی شخـصی      . آورده אست  پدیدعنایش به مرور زمان وضع رא        برאی م  وאژه و تکرאر آن     نخستین
 . وאضع زبان عربی وאقعیت خارجی و تاریخی ندאردبا عنوאن ب بن قحطانعرَیَאی به نام  אسطوره

، مرאجعه به אهـل      אست  شده قرאر دאده  برאی آن    אی  وאژه برאی شناخت معنایی که      ترین رאه    مهم  روشن شد که   )ب
 خـاص،   אی  وאژهصورتی کـه אهـل آن زبـان بـا شـنیدن              در.  آنها متدאول אست   میان در   وאژهت که אین    زبانی אس 
 برگرفتـه אز  پیونـدِ  به معنای آن منتقل شـود، אیـن   وאژه آن   ا گیرد و ذهن آنها ب     یی خاص به ذهنشان پیش    یمعنا
 علت و معلول برقـرאر אسـت و   ۀ رאبط مانندאی  رאبطه میان دאل و مدلول   در אین صورت   زیرאشود؛     אثبات می  ،وضع

 در אین صورت معنایی کـه لفـظ   .شود نیز کشف می) کاربرد لفظ(وجود علت   ) یعنی معنای لفظ  (کشف معلول   با  
 .شود هم فهمیده می) له لفظ موضوعٌ ( אستبرאی آن وضع شده

 وאژگـان لـه אصـلی    عٌאی برאی شناخت معنای حقیقی و موضو نشانه و آن رא گویند  می رتبادُ شیوه אین   بهאصولیان  
 .دאنند می
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 ـ وضع تعیینی و وضع تعیّنی٢
 و دیگـرאن هـم آن رא        کنـد   مـی ، אقـدאم     خـاص   بـرאی معنـایی    وאژه خاص در کاربرد یـک       یگاه شخص یا نهاد   

אمروزه . نامند   می وضع تعیینی  و معنا رא     پیوند میان وאژه  אین نوع وضع و אیجاد      . کنند   پیروی می   אز آن   و پذیرند  می
، نامهـای   تـازه אی رא به عهده دאرد و برאی معـانی و موضـوعات                چنین وظیفه   در אیرאن  تان زبان فارسی  فرهنگس

مجمع אللغة אلعربیـه در برخـی       . در دیگر زبانها هم در عصر حاضر چنین نهادهایی وجود دאرد          . گزیند  אیرאنی برمی 
 .همین منظور تشکیل شده אستبرאی کشورهای عربی 

ژه و معنا تنها אز رهگذر کاربرد فرאوאن وאژه در آن معنا، به صورت אتفاقی، پیش آمـده                  گاه نیز پیوند میان وא    
 در معنایی خاص، میان ک وאژهدر אین نوع وضع، فرאوאنی کاربرد ی      . گویند   می  وضع تعیّنـی   אین نوع وضع رא   . אست
 .کند  پیوند אیجاد می،آن دو

 
 
 ـ کاربرد٣

گوینده برאی אنتقال آن    . کند  ی آن وאژه، معنا به ذهن شنونده خطور می        برאی معنا، در کاربردها    وאژهپس אز وضع    
بنابرאین، . یابد   مورد نظر رא درمی    یکند و شنونده هم با شنیدن آن وאژه، آن معنا           معنا אز وאژۀ ویژۀ آن אستفاده می      

 .کند گوینده در وאقع، معنا رא با وאژه در ذهن شنونده אیجاد می
در אین مشاهده، آینـه فقـط       . دهد   نشان می  אنسان رא  که صورت    אی אست   آینه همچون   وאژهدر אین صورت    

 شـخص،  کـه    هنگـامی در وאقـع    .  نـدאرد  ،نماید  אبزאر دیدن صورت אست و خودش هیچ صورتی، غیر אز آنچه می           
 .کند  به تصویر אست و توجهی به آینه نمیشبیند، تمام توجه در آینه می تصویر خود رא

در آینه دو تـصویر کامـل و        همزمان  توאن    نمی. دهد   رא نشان می   ، ساده یا مرکب   ،آینه نیز خود یک صورت    
אلبته ترکیب دو تصویر در یک صـورت و دیـدن آن            . جدאگانه رא به طوری که هر یک آینه رא پر کرده باشد، دید            

 . در אین صورت یک تصویر مرکب دیده شده، نه دو تصویرکهدر آینه ممکن אست 
 ،אز אین رو. منتقل کندتوאند     رא می  معنا در یک کاربرد، یک      وאژههر  .  آینه אست   وאژه همانند  ،که אشاره کردیم   چنان
توאند در یک زمـان وאحـد אز دو            یک ظرف نمی   زیرא ؛ ممکن نیست  معنا در بیش אز یک       مقام، کاربرد وאژه   کدر ی 

 . محتوאی مختلف کامالً پر شود
 
 
  ـ ترאدف و אشترאک٤

ر  د أسد و   لیث برאی نمونه وאژۀ  . وאژه برگزیده شده אست   زبان عربی برאی برخی معانی چند       در تمامی زبانها و در      
 . گویندمترאدف رא אسمدو   ، אین אز אین رو؛ وضع شده אستشیرزبان عربی هر دو برאی 

. אند   که برאی یک معنای حقیقی وضع شده       های گوناگونی   وאژه: ن گفت  چنی مترאدفتوאن در تعریف     پس می 
 مجـازی باشـد، در    وאژگانگری دی، حقیقی و معناوאژگان אز آن یکی ی که معنا گوناگونییها  وאژه אگر   ،ینبنابرא

 کننـد   حکایـت אز یک معنای حقیقیوאژگان گوناگون شوند، بلکه باید   مترאدف شمرده نمی ،یک معنا به کار روند    
 .تا ترאدف محقق شود

بـرאی  . ند معنا وضع شده אسـت  که برאی دو یا چ  وאژهیعنی یک   ک  אشترא. نقطۀ مقابل ترאدف، אشترאک אست    
 אیـن  در میان عـین پس . به کار رفته אست...   وجاسوس، چشمه ،چشم در عربی برאی معنای »عین«نمونه وאژۀ  

 . لفظی مشترک אست،معانی
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در زبـان    دلیل پدید آمدن אشـترאک لفظـی      .  نیست کردنی  אنکار و   هستند אشترאک لفظی     دאرאی تمامی زبانها 
به אین ترتیب که هـر قبیلـه و         . ست א  برאی معانی آنها   وאژگانها و وضع    گذאری  ، אختالف قبایل عربی در نام     عربی
 رא برאی آن معنا وضع کرده و پـس  אی وאژهکرده   معنا אحساس میک ی نیازی که در بیان مرאد خود אز    بنا بر گروه  

 . אلفاظ پدیدאر شده אستشناسان، אشترאک  لغتبه دست عربی وאژگانאز گرد آمدن تمامی 
אشـترאک لفظـی     بـه   و אنـد   معانی مجازی لفظ به معنای حقیقی تبدیل شـده        به تدریج   نیز  موאرد   אی  در پاره 

ر طول زمان    אنسانی به کار رفت و د       کنایه אز فضوالت   ،نام محل پست  ،  »غائط« برאی نمونه وאژۀ  . אنجامیده אست 
 .شدو در دو معنا אشترאک لفظی پیدא دאد אین معنای کنایی جای خود رא به معنای حقیقی 

سـتاره و  دو معنای   ، مشترک بین    نجمبرאی نمونه وאژۀ    . فظی به کار رفته אست     مشترک ل  نیزدر قرآن کریم    
  ٥﴾سْجُدאنِیאلشَّجَرُ  אلنَّجْمُ وَ وَ﴿ و ٤﴾אلنَّجْمِ إِذא هَوَى وَ﴿:  خدאوند سبحان فرموده אست. אستساقه  بیگیاه

دאقهای  مـص ه،کنند کـه همـ    ذکر میگوناگونی یک وאژه معانی برאینویسان،     که گاه لغت   تباید توجه دאش  
پدیـدאر   بلکه אشـترאک بـا تعـدد אصـل معـانی             شود  گونه موאرد، אشترאک نامیده نمی      אین. مختلف یک معنا هستند   

معجـم   و  אسـت مترאدف بیان شده   ده ک به نزدی قـضاء  برאی وאژۀ    قاموس אلمحیط برאی نمونه در کتاب     . شود  می
ک  مـشتر  قـضاء سـازد کـه وאژۀ        گردאند و روشن مـی      ک אصل باز می   אین ده مترאدف رא به ی      تمامی مقاییس אللغة 
 . لفظی نیست

ـ      یعنی   אشترאک معنوی . رود  می به کار    در برאبر مشترک لفظی، אصطالح مشترک معنوی       ک אشـترאک אفـرאد ی
ـ  بر تمامی אفرאدش صـادق אسـت      که   אنسان   برאی نمونه وאژۀ  . معنای حقیقی در یک وאژه     ک معنـوی   ک مـشتر   ی

 . אست
 معنـای   ، گوینده نباشـد   אز سوی  یک معنا אز معانی مشترک       ۀאی بر אرאد    تا زمانی که قرینه   در אشترאک لفظی    

 ۀ بـه قرینـ    گوناگون نیـاز   معانی   میان تعیین یک معنای خاص אز       ، بنابرאین ؛ مجمل خوאهد بود   ، گوینده مورد نظرِ 
قرینـۀ    در برאبـرِ   قرینـۀ معیّنـه   . کنند   می یاد »قرینۀ معیّنه «אز אین نوع قرینه به      . ی مورد نظر دאرد    معنا ۀکنند  تعیین

 کـاربرد  אز   وאژه برگردאنـدن معنـای      ۀ آن  الزم אسـت و وظیفـ      وאژگـان  مجازی   کاربرد که در    אست) مانعه (صارفه
 .אست مجازی کاربردحقیقی به 

 
  کاربرد لفظ در بیش אز یک معنا

ـ      برאی نمونه نمـی   . وאژه אرאده کرد  توאن بیش אز یک معنا رא در یک کاربرد            אست که نمی  مشهور آن     کتـوאن در ی
 وאژه،אی کـه      گونـه  بـه .  رא، هر یک به صورت مـستقل، אز آن אرאده کـرد            چشمه و هم    چشمهم   عینکاربرد وאژۀ   

 در وאقـع  .ز آن وאژه باشـد ک به صـورت مـستقل مـرאد א    و هر ی به کار رودمعنامشترک در هر یک אز دو یا چند       
کاربرد وאژه در بـیش אز یـک         مشترک در مجموع دو یا چند معنا بدون אستقالل در אرאدۀ آنها، אز نوع                کاربرد وאژۀ 
 . אرאده شده אستوאژه بلکه در אین موאرد معنایی مرّکب برאی معنا نیست،

 وאژه در وאقـع   آن אسـت کـه   در چند معنا و هـر معنـا بـه صـورت مـستقل،          ک کاربرد وאژۀ مشتر   دلیل منع 
 صورتی אز معنا אست که گوینده با به کارگیری آن در وאقع خود معنا رא به                 وאژه،. ست א אی برאی אنتقال معنا     وسیله

 رא زشـت و     وאژه ، معنـای زشـت    ، אز אین رو   ؛ אبرאز و אظهار معنا ندאرد     ۀ نقشی جز وسیل   وאژه. کند  شنونده منتقل می  
 . ندאرد جایگاه دیگریگری نقل معنا  جز وאسطهزیرא وאژهنمایاند؛  می رא زیبا وאژه ،معنای زیبا

                                                           
 .آید یچون فرود م سوگند به אختر: ١/ نجم. ٤
  .سایانند و بوته و درخت چهره: ٦/ אلرحمن. ٥
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 معناهـای    تنهـا حامـل یـک معنـا بـدאنیم و           ، در هر کـاربرد     وאژه رא  ، مقتضی آن אست که    وאژهگونه توجه به     אین
  چه مجازی و چه برخـی حقیقـی و  ، حقیقی باشندאین معانی چه وאژه در نظر نگیریم؛ در یک کاربرد  گوناگون رא 

 ٦.אند ممکن دאنستهنا ک معنا رא، کاربرد وאژه در بیش אز یאز אین رو . مجازی دیگربرخی
که شاهد بودید، אین دیدگاه بر אساس یک برهان تقریباً فلسفی אرאئه شد؛ אما عدّۀ بـسیاری، אسـتعمال                 چنان

برهان فلسفی، به אسـتعماالت     אین گروه، گذشته אز     . אند  لفظ در بیش אز یک معنا رא در کاربرد وאحد، مجاز دאنسته           
هـای متعـددی אز אشـعار         نمونـه . אنـد   خارجی و به کلمات فصحا و بلغا و شعرאی عرب یا فارس نیز تمسّک کرده              

 : نیـز در אیـن مـصرع فارسـی        . عربی در دست دאریم که אز یک لفظ، در زمان وאحـد، دو معنـا אرאده شـده אسـت                   
 آنِ وאحد، در دو معنا به کار رفته אست؛ بز در کمر کوه אست و                در» کمر«، لفظ   »بز و شمشیر، هر دو در کمرند      «

 . های مختلف وجود دאرد موאرد و مصادیق دیگری نیز در زبان. شمشیر در کمر אنسان
אز אین رو، אسـتعمال لفـظ در        . ، برهان عدم אمکان، با توجه به وقوع خارجی، دیگر صحیح نیست           אین بر بنا

 .د، אشکالی ندאردبیش אز یک معنا در کاربرد وאح
 
 
 
 دهکیچ

ها و אحکـام      با אستفاده אز אلفاظ و کلمات به بیان آموزه         کتاب و سنت دو مصدر گویای مرאد شارع هستند که          
های کتاب و سنت، باید با مـرאد אلفـاظ یـا داللتهـای                برאی رسیدن به معنای درست وאژه     . אند  شرعی پردאخته 
 .אلفاظ آشنا شد

وضـع لفـظ    . شـود    نامیده مـی   وضع و معنا אمری قرאردאدی و אعتباری אست که            لفظ در هر زبانی، پیوند میان     
 .آید برאی معنای خاص در אثر کاربرد نخستین و تکرאر لفظ برאی معنا به وجود می

شده برאی وאژه، مرאجعه به אهل زبانی אسـت کـه אیـن وאژه در میـان آنهـا        ترین رאه شناخت معنای وضع      مهم 
 .متدאول אست

کند و هر لفظ در یـک کـاربرد، تنهـا یـک معنـا رא منتقـل                    ، معنا رא با لفظ در ذهن شنونده אیجاد می         گوینده 
 .کند می

 و لفظی که برאی دو یا چند معنـا وضـع            مترאدفبرאی یک معنای حقیقی وضع شوند        که   های گوناگونی   وאژه 
 .مکن نیستکاربرد همزمان لفظ مشترک در بیش אز یک معنا م. شود  نامیده میمشترکشود 

 در  رود که به آن کاربرد حقیقی گویند و گاه وאژه له خود به کار می  در معنای حقیقی و موضوعٌ گاهی وאژه 
رود  له خود با توجه به عالقه و تناسب میان معنای حقیقی و مجازی به کار می غیرمعنای حقیقی و موضوعٌ

.که به آن کاربرد مجازی گویند

                                                           
، چاپ  אلموجز فی أصول אلفقه    سبحانی،   جعفر: ک.برאی نمونه، ر  . ها و دیدگاههای دیگری مطرح شده אست        در אین مسئله، گفته   . ٦

 . ٥١، ص אصول אإلستنباط ؛ ٣٣ و ٣٢، ص ١، ج  ه١٤١٨אول، مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 
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 هدف درس
 . مجاز و حقیقت شرعیه، حقیقتهمچون אلفاظ؛ بخشهای مبحثیگر  با دییآشنا 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
. رא به אجمال مـرور کـردیم      ) ١( مباحث אصول فقه     ام شرعی کاتی چند دربارۀ אدلۀ אح    کدر جلسۀ پیشین با بیان ن     

، وضـع   אلفـاظ  حوزه، وضـع      אین در. م شدی אلفاظ آشنا  حوزۀ جدیدی אز مباحث אصول فقه به نام مبحث           باسپس  
بررسـی بخـشهای گونـاگون      در אیـن جلـسه،      .  ترאدف و אشترאک رא مطرح کردیم      کاربرد،تعیینی و وضع تعیّنی،     

 .گیریم  میرא پی אلفاظ مبحث

 
 
 
 ـ حقیقت و مجاز٥

بـه   א ر شیر برאی نمونه אگر وאژۀ   . אست) له موضوعٌ(אست که برאی آن وضع شده       کاربرد لفظ گاه در همان معنایی       
  گـاه لفـظ در غیـر معنـای         אمـا . אست) له موضوعٌ( حقیقی   به کار ببریم کاربرد آن در معنای       حیوאن درنـده   معنای

 بـا    و همـسانی    نـوعی مـشابهت    ، بایـد  معنای دیگر بدیهی אست که    . رود   به کار می   له خودش  حقیقی و موضوعٌ  
در אین صـورت    . برند   به کار می   مرد شجاع  توصیف    در  رא برאی نمونه گاهی وאژۀ شیر    . دאشته باشد معنای حقیقی   

 . אستعمال مجازی گویندازی و کاربرد لفظ در אین معنا رאאین معنا رא معنای مج
  אسـت  معنای אصلی و حقیقی رא אرאده نکـرده   قرینه و شاهدی بیاورد که      باید  لفظ  مجازی کاربردگوینده در   

 تعبیر  ، رא در حال تیرאندאزی دیدم     ی؛ شیر يرمرأیتُ أسدאً یَ  : در مثال گذشته אگر بگوید    . تا شنونده به אشتباه نیفتد    
 .אستאی برאی אرאدۀ معنی مجازی  قرینه تیرאندאزی
بادرِ معنـایی   ، ت وאژه گوناگون یک    میان کاربردهای ترین رאه شناخت معنای حقیقی אز        که گذشت، مهم   چنان

 معنای مجازیِ همـرאه بـا       گاه کاربرد فرאوאن  باید توجه دאشت که     . אست به ذهن    ، بدون وجود قرینه   وאژه،אز خود   
در אیـن  .  به ذهـن بیایـد  אز لفظ  آن معنامه پس אز چندی دیگر بدون قرینه ه  אی درآید ک    گونه توאند به   قرینه، می 

یابد و لفظ אحیانـاً دאرאی دو          وضع تعیّنی تحقق می    ،مجازی بود پیش אز אین     که   ،ی دوم  لفظ و معنا   میانصورت  
 .شود معنای حقیقی می
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 های حقیقت و مجاز نشانه
 بـرאی   وאژهآن   یکنـد، گـاه      خاص برאی فهماندن معنایی خاص אسـتفاده مـی         אی  وאژهאی אز     هنگامی که گوینده  

 بـرאی معنـای     وאژه آن   نیـز  حقیقی خوאهد بـود و گـاه         کاربرد آن  در אین صورت      معنا وضع شده אست که     انهم
 به کار گرفته אست کـه در אیـن          در אین معنا  آن رא    ر گرفتن قرینه،  ینده با توجه به در نظ     دیگری وضع شده و گو    

 .אست مجازی کاربرد آنصورت 
  قرینـۀ  ورאده کـرده یـا معنـای مجـازی رא           אمعنای حقیقی رא      אز אین وאژه،    شنونده شک کند که گوینده     אگر

توאنـد אز عالمتهـا و        صـورت مـی     ندאشته باشد، در אین    ، حقیقی یا مجازی   ،אستعمالکالمی هم برאی تعیین نوع      
 :ند אزא ها عبارت אین نشانه.  אستفاده کندکاربرد وאژههایی برאی شناخت نوع  شانهن

 
 تبادر) אلف

 אین معنا همـان معنـای   ،آورد אی معنایی رא به خاطر می نه بدون هیچ قرییک وאژه که شنونده با شنیدن      هنگامی
 .گویند  میتبادرشود و به אین حالت  حقیقی شمرده می

 وאژه وضـع    دلیـل معنا در ذهن به سبب لفظ یا به         که حضور    אست   دلیل آنکه تبادر نشانۀ حقیقت אست آن      
توאن    رא می  سبب تبادر  به قرینه، تنها     توجهی  نبود یا بی  با فرض   . ست א قرینه بر آن معنا   وجود  برאی آن معنا و یا      

 .قلمدאد کرد برאی אین معنای خاص وאژهوضع 
 به شناخت معنای حقیقـی در زبـان   با توجه אست  ، عربی مانند ، خاص ی که אهل زبان   אلبته تبادر برאی کسی   

 . باید تبادر نزد אهل آن زبان رא نشانۀ حقیقت قرאر دهددیگر אست ی زبان אما کسی که אهل،دش معتبر אستخو
 
 صحت حمل و سلب) ب

 گونـاگونی  و محمـول و      مفهـومی موضـوع    هـم  کـه مـالک آن       ،لی ذאتی ، به حمل אوّ   درستی حمل لفظ بر معنا    
ـ    نمونه رאیب . حقیقی אست  کاربرد نشانۀ   ،ست א אعتباری آنها  אإلنـسانُ  «یـا   » .אألسـدُ حیـوאنٌ مفتـرسٌ      «ۀ در جمل
، شـناخته    אسـت   پس معنای حقیقی و لفظی که برאی آن وضـع شـده            ،چون حمل صحیح אست   » .حیوאنٌ ناطقٌ 

 .شود می
  .سـت  א  لفظ در آن معنا    کاربرد ذאتی، نشانۀ حقیقی نبودن      لی درستی سلب لفظ אز معنا به حمل אوّ        ، دیگر سویאز  

 پس معنای حقیقی لفظ אسد، حیـوאن        ،چون سلب درست אست   » . حیوאناً ناطقاً  لیس אالسدُ  « جملۀ دربرאی نمونه   
 .ناطق نیست

 
 אطّرאد) ج

حقیقـت  المـت   אفـرאد آن کلّـی، ع      ویژگی خاص و مـشترک       دلیل در אفرאد یک کلّی، به       کاربرد وאژه شایع بودن   
بـه  .. .  علی، حسن، אصغر، زهـرא، زینـب و        برאی אنسان وאژۀ نمونه،   برאی .شود  نامیده می  رאدאطّ אین وאقعیت . אست
کـه بـرאی قـدر جـامع و          برאی یکایک אین אفرאد وضع نشده، بل       وאژه אین   بدون تردید . رود  یکسان به کار می   طور  

 .ن آنها وضع شده אستمیامشترک 
میـان אهـل   توجه به گفتگوی אندکی موאرد با   نیستند در بسیاری، عربیانند م، خاصیکسانی که אهل زبان  

 زیـرא گـستردگی   . ندبر   می وאژه پی به معنای حقیقی آن      میان آنها،  خاص در    אی  شایع وאژه آن زبان و کاربردهای     
 و یا به سبب     אست آن אفرאد    میان در معنای مشترک     وאژه در موאرد مختلف، یا به سبب وضع آن          وאژهکاربرد یک   
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 پس به سـبب وضـع       ،ه سبب قرینه در یکایک موאرد باشد      توאند ب   ، نمی کاربردگستردگی  گونه    אین شک  بی. قرینه
 .شود  آن אفرאد فهمیده میمیان ،ی مشترکی معناאست کهآن 

 :آمده אستمس چنین  در آیۀ خُ: قرآنینمونۀ
 تـامى وَ  یאلْ  אلْقُرْبـى وَ   یلِـذِ  لِلرَّسُـولِ وَ    لِلَّهِ خُمُـسَهُ وَ    ءٍ فَأَنَّ  یאعْلَمُوא أَنَّما غَنِمْتُم مِّنْ شَ     وَ﴿

 ٧﴾لِیאبْنِ אلسَّبِ نِ وَکیאلْمَسا
امبر و بـرאى    یـ ک پـنجم آن بـرאى خـدא و پ         ید  یمت گرفت یزى رא به غن   یه هر چ  کد  یو بدאن 
 .ماندگان אست ان و در رאهینوאیمان و بیتیو ] אو[شاوندאن یخو

  אین شناخت معنای حقیقی غنیمت و אینکه آیا      برאی  . شمارد   وאجب می   رא  غنیمت אز אین آیه پردאخت خمس   
ـ       دهی یا هر فا   گیرد  دربرمیتنها غنایم جنگی رא     وאژه    بـه  ،آورد دسـت مـی  ه אی رא که אنسان אز رאههای گونـاگون ب

 :کنیم  ی مرאجعه موאژه אین کاربردهای گوناگون
ا رא یـ متـاع زنـدگى دن    ] ن بهانـه  یتـا بـد   [؛  ٨﴾رَةٌیثِکا فَعِنْدَ אللَّهِ مَغانِمُ     ینْاةِ אلدُّ یَتبْتَغُونَ عَرَضَ אلْحَ  ﴿آیۀ شریف   

 .ها و روزی دאنسته אستتست، مرאد אز مغانم رא مطلق نعم אمتهاى فرאوאن نزد خدאیه غنکد، چرא ییبجو
دאیا אیـن زکـات رא محّـل אسـتفادۀ           خ ٩؛ماًאلّلهمُ אجْعَلْها مَغنَ  « :دربارۀ زکات فرمود   نیز )آله صلّی אهللا علیه و   (پیامبر  

  .»شخص قرאر بده
؛ فایـدۀ مجلـسهای     غَنیمةُ مَجالِسِ אلذّکرِ אلْجنّـةُ    « : אست  نقل شده  چنین مسند אحمد بن حنبل    در   همچنین

  ١٠.»ذکر بهشت אست
 ، אز هر رאهی که به دست بیایـد        ، غنیمت برאی مطلق فایده    وאژۀع  אی برאی وض    های شایع، نشانه  کاربردאین  
ن محققان برאی شناخت معانی وאژگان قرآنی و حـدیثی متـدאول            میاאستفاده אز אین شیوه در       گفتنی אست    .אست
 ١١.אست

 
 شناسان تصریح لغت) د

خلیـل بـن אحمـد      . אنـد   شناسان بسیاری به ثبت و ضبط معانی وאژگان عربـی אقـدאم کـرده                لغت ، אعرאب میاندر  
کـه אز زبـان قبایـل       رא  ی  אلفـاظ ،  אلـصحاح در کتـاب    ) ه ٣٩٨م  ( و جوهری    کتاب אلعین در  ) ه ١٧٠م  (فرאهیدی  
 .אند אند با معانی آنها گرد آورده نشینان شنیده  عرب و بادیهگوناگون

אمـا در برخـی   אنـد،    وאژگان رא چه حقیقی و چه مجـازی گـرد آورده       بیشتر، کاربردهای گوناگون  آنها  אگرچه  
ـ    دقت در همان کاربردهای گوناگون، می       با موאرد کوشـش عالمـه    . ه معنـای אصـلی لفـظ دسـت یافـت          توאن ب

گونـه   אثبات אمکان אین  بر خوبیگوאه و  אستنمونهאز אین  אلتحقیق فی کلمات אلقرآن אلکریممصطفوی در کتاب  
 .אستفاده אست

 تـا حـدود زیـادی بـرאی     ساس אلبالغهأ  ومقاییس אللغه  معجم برخی کتابهای لغت همچون אفزون بر אین،  
 . و جدאسازی آنها אز معانی مجازی کاربرد دאرندتبیین معانی حقیقی

                                                           
  .٤١/ אَنفال. ٧
  .٩٤/ نساء. ٨
 .١٧٩٧، ح ٥٧٣، ص ١دאر אلفکر، ج  ، تحقیق محمدفؤאد عبدאلباقی، بیروت،ماجه سنن אبنمحمد بن یزید אلقزوینی، . ٩
  .١٧٧، ص ٢، بیروت، دאر صادر، ج مسند אحمدنبل، אحمد بن ح. ١٠
 . ٢٥، ص ١، ج  ه١٤١٨، مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، אلموجز فی أصول אلفقهجعفر سبحانی، . ١١
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 .אست وאژگانאی برאی شناخت معنای حقیقی  نشانهموאرد  بسیاری ربه هر حال אین رאه، د
 
 
 
 ـ حقیقت شرعیه٦

אین شریعت بـرאی     .سابقه ندאشت  אز آن    گذאری شد که پیش     می ویژه پایه   אحکا ،شریعت אسالمی پس אز پیدאیش    
 دאشـت بـه      خاص لغویآن معنای    عربی رא که پیش אز       وאژگانאرزشهای آن، برخی    و گاه     تازه אحکامشناساندن  

 אعـرאب  در میان. گرفته شد به کار    برאی آن » صـالة « وאژۀ بود که    حکم نوپدید  نماز یک    برאی نمونه، .  گرفت کار
نـای نمـاز و אعمـال        مع وאژه با شنیدن אین      قرآن، مسلمانان  زمان نزول در    אما  بود »دعا «یمعنابه   »صالة«وאژۀ  
ظهـور אسـالم بـه معنـای        نیز پـیش אز      »صوم« وאژۀ. کشیدند   رא در ذهن خویش به تصویر می       صوص به آن  مخ

وزه گـرفتن بـا אحکـام و        رمعنـای   در  و پس אز ظهور شریعت אسـالم        رفت    خوددאری کردن و אِمساک به کار می      
 در  אسـت אمـا  »قـصد « אیـن وאژه  ی لغـوی امعن. گونه אست  نیز אین»حـج « وאژۀ.  گرفته شد  کار ه ب  ویژۀ آن  شرאیط
 در אصطالح شرعی به نوعی       אست که   به معنی رشد و نمو     نیز زکات. الح شرعی به مناسک حج אطالق شد      אصط

 .د گردیوאجب مالی אطالق
به حقایق دیگری تبـدیل شـده   )  אلسالممالیهع( و אمام صادق  אمام باقرروزگار در  ١٢ حقیقت لغوی  ،بنابرאین

אیـن تغییـرאت و تحـوالت معنـایی، وאقعیتهـای           . شد   فهمیده می  وאژگان אز אین    ها معانی شرعی و دینی    بود و تن  
 .אنکارناپذیری אست که در سیر تحول وאژگان باید بدאن توجه دאشت

پاسـخ بایـد     درچه زمـانی אسـت؟         در معانی شرعی و دینی     وאژگانکه منشأ ظهور אین     سؤאل אین אست    אما  
 و در ) آلـه  لّی אهللا علیـه و    صـ (  پیـامبر  به دست  رא به معانی شرعی      وאژگانقیقت لغوی אین     تغییر ح  ،برخی ،گفت
پیـامبر אعظـم    ، شـارع وאژگان אز سـوی به ثبوت حقیقت شرعیه برאی  آنها   ،در אصطالح . אند   אیشان دאنسته  روزگار

 و   رא در عصر صحابه     ی شرعی  در معان  وאژگان برخی دیگر ظهور אین      ، در مقابل  .، باور دאرند  )صلّی אهللا علیه وآله   (
 پیـروאن پیـامبر    ،هیع متـشرّ   אز سـوی    آنهـا بـه ثبـوت حقیقـت متـشرعیه           بـه دیگـر سـخن،      .دאننـد   ن مـی  اتابع

 .باور دאرند ،)هلّی אهللا علیه وآلص(
 رאه یافتـه   ،چه در قرآن و چه در سنت      ،   شارع  אست که در کالم    وאژگان گونه אین در تفسیر    ، אین بحث   ۀفاید
، بنا بر حقیقت شرعیه، باید معنـای شـرعی          نباشد وאژگان شرعی אین     بر אرאدۀ معنای   אی   که قرینه  هنگامی. אست
 معنـای אیـن     کـم   دسـت یـا   . نگریـست اید به معنای لغوی آنها      ه ب یع و بنا بر حقیقت متشرّ     رא در نظر گرفت   آنها  
 . خوאهد شدمل مج، به دلیل אختالفی بودن،وאژگان

 بایـد بـا وضـع    ، شارع به معنای جدیـد شـرعی   به دست وאژگان  بدیل אین   تمنکرאن حقیقت شرعیه    به باور   
مـشخص  ) آلـه  لّی אهللا علیـه و    صـ (  پیامبر رאאگر وضع تعیینی    .  صورت پذیرد  ،نیوضع تعیُّ  وضع تعیینی یا   ،جدید

ـ         ین نقل א  ۀ אنگیز  زیرא ؛شد  אی برאی ما نقل می      گونه  به دبای  אین وضع    کرده بودند،  وده گونه مطالـب بـسیار قـوی ب
بـه   وضـع تعیینـی      توאن نتیجه گرفت که     می،   אست  نقل نشده   آن به هیچ شکل  وضعی   چنین   אز آنجا که   و   אست
 . אستصورت نگرفته אیشان دست

ه شـود و معنـای    گذشته کنار گذאشت معنای حقیقیِ  دאرد تا در آن    نیاز    زمان طوالنی یک    به نیزنی  وضع تعیُّ 
 برאی چنین   )آله ه و یصلّی אهللا عل  ( پیامبر   אما روزگار . شودگر     جلوه یא  تازهمجازی جدید به صورت معنای حقیقی       
                                                           

  . شریعت אسالم برאی آنها وضع شده بودند ظهور אزپیش که אین وאژگان אی אست یمعانمنظور אز حقیقت لغوی، . ١٢
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 حقیقـت    بـرאی אیـن وאژگـان       بلکـه  ، ثابت نیست  حقیقت شرعیه در وضع تعینی     ،نتیجهدر   .تغییری کافی نیست  
 . وجود دאردهیعمتشرّ

ــا  ــه نظــر نمــی אیــن אאم ــرא فرصــت رســد؛  ســتدالل صــحیح ب ــامبرۀ  ســالبیــست و ســهزی   رســالت پی
ة، صوم،  صال انند אینکه אعمالی م    به ویژه  .نیست زمان کمی وאژگان  نی אین   برאی وضع تعیُّ   )آله ی אهللا علیه و   لّص(

 .بخشد مینی سرعت بیشتری به تحقق وضع تعیُّ کاربرد نیز بوده אست و אین ویژگیزکات و حج پر
 همیـشه    زیـرא   אسـت؛  پذیر  אمکان )آله لّی אهللا علیه و   ص(  پیامبر نیز אز سوی   وضع تعیینی    فرאتر אز آن، تحقق   
  خـاص  ی در مـورد    وאژه  گاه کاربرد  אز אین رو،  .  خاص برאی وضع نیست    یریح به وאژگان  وضع تعیینی نیازمند تص   

خوאنـد، قـصد אو        مـی   خـاص  ی با نام  ش رא  نوزאد ی هنگامی که پدر   برאی نمونه . گیرد میۀ وضع صورت    به אنگیز 
: فرمایـد   خطاب به אصـحابش مـی      )آله لّی אهللا علیه و   ص(  پیامبر هنگامی که . گذאری فرزندش به آن نام אست      نام
ضـمن آمـوزش אصـل      . آموزش دهد  آنها    نماز به  نام خاص رא با     ی אعمال دאردقصد  » .صَلّوא کما رأیْتُمونی אُصلّی   «

  با توجه به بحثها و گفتگوهایی كه تاكنون دربارۀ אین موضوع میـان             ١٣.کند   تعیین می   رא نیز   نام אین عمل   ،عمل
ثمـره و نتیجـۀ عملـی        אین بحـث  شود كه     گونه فهمیده می    אندیشمندאن دאنش אصول فقه مطرح شده אست אین       

 . ندאرد
 
 
 
 ده کیچ

و אگـر در    شود    نامیده می  معنای حقیقی ار رود   ک به    אست  آن وضع شده   یه برא ک یی در همان معنا   אی  وאژهאگر   
 ارکـ  بـه   تناسب میان معنای حقیقی و مجـازی،      אست، همرאه با عالقه و      آن وضع شده   یه برא ک ییر معنا یغ

 . گویند می معنای مجازیرود به آن 
ـ  سـلب، تبادر، صحت حمـل و      : ند אز א   عبارت یا مجاز ی یقی حق وאژه،اربرد  نوع ک ص  ی تشخ های  نشانه    و رאد אطّ

 .شناسان تصریح لغت
د زیـادی بـرאی تبیـین        تـا حـدو    ساس אلبالغه أ  و مقاییس אللغه   معجم ،אلتحقیق فی کلمات אلقرآن   کتابهای   

 . هستندسودمندمعانی حقیقی و جدאسازی آنها אز معانی مجازی 
 אین معنای نخستین همـان معنـای        ،آورد  אی معنایی رא به خاطر         بدون هیچ قرینه   وאژهאگر شنونده با شنیدن      

 .گویند  میتبادرشود و به אین حالت   شمرده میحقیقی
 درستی سلب لفظ    ، دیگر سویאز   . حقیقی אست  كاربردذאتی نشانۀ   لی  درستی حمل لفظ بر معنی، به حمل אوّ        

 .ست א لفظ در آن معناكاربردلی ذאتی، نشانۀ حقیقی نبودن אز معنا به حمل אوّ
 ویژگی خاص و مشترک אفرאد آن کلّی، عالمـت حقیقـت            دلیل در אفرאد یک کلّی، به       كاربرد وאژه شایع بودن    

 .ودش مییاد  رאدאطّ אز אین شیوع به .אست
אی  نـشانه  ،אند ثبت و ضبط کرده رא معانی وאژگان عربیکه  ،شناسان لغتهای  توجه به گفتهموאرد   در بسیاری  
تـوאن بـه      ، می وאژه  کاربردهای گوناگون  با دقت در   بدین ترتیب    و אستאی شناخت معنای حقیقی وאژگان      بر

  .ندא ه نیز אشاره کردאلفاظ حقیقی  معانی مجازی و بهشناسان אگرچه برخی لغت.  دست یافتآنمعنای אصلی 

                                                           
توאنیـد بـه کتابهـای تفـصیلی در אیـن             ین مسئله مطرح شده אست که برאی אطالع אز آنها مـی           نظرאت و آرאی دیگری هم در א      . ١٣

  .٣٤ ـ ٣٧، ص ١، ج אلموجز فی אصول אلفقه: ک.برאی نمونه، ر. موضوع مرאجعه کنید
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، برخی אنتقال معنای حقیقی به معنای شرعی رא אند رفتهکار ه ی אحکام אسالمی بیی که برאی شناساאلفاظدر  
 به ثبوت حقیقت نخست گروه ، אصطالح در.אند  منتسب كردهناو برخی به صحابه و تابع) پیامبر(به شارع 

 .معتقدنده برאی وאژگان یعتشرّشرعیه و گروه دوم به ثبوت حقیقت م



 

 



 

 

 جلسۀ سوم

  )٢ (داللت אلفاظ



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 . گر אز مباحث אلفاظ و داللت آنهایی با برخی دیآشنا 

 
 
 

 مباحث پیشینمروری بر 
 مباحث אلفاظ، بحث حقیقت و مجاز و حقیقت شرعیه رא مطـرح کـردیم و אكنـون در                   ، در אدאمۀ  پیشیندر جلسۀ   

 .پردאزیم ی، אصول لفظی و مشتق میאین جلسه به بحث داللت تصوری و داللت تصدیق
 
 
 
 ـ داللت تصوّری و داللت تصدیقی٧

 :אند  تقسیم کردهتصدیقی و تصوریع داللت لفظی رא به دو نو
 شـود، حتـی אگـر        معنای آن منتقل مـی      شنیدن لفظ، به   حض آن אست که ذهن אنسان به م       :داللت تصوری  )אلف

 قرینـه در    بـه همـرאه    אی  وאژه در مـوאردی کـه       برאی نمونه . אستبدאند که گوینده، معنای آن لفظ رא אرאده نکرده          
. آیـد      مجـازی بـه ذهـن مـی        کـاربرد هنگـام   وאژه به   ی حقیقی   ا معن نخست ،رود  به کار می  خود  معنای مجازی   

، نیـز بـرد      رא به کـار مـی      אی   وאژه ،توجهی    بیخوאب یا   حالت   در موאردی که کسی به אشتباهِ زبانی یا در           همچنین
 .آید شناخت وضع وאژگان به وجود میאین نوع داللت به سبب . آید  به ذهن میمعنای لفظ

אحـرאز  رא نیـز     بـر مـرאد مـتکلم         داللت لفـظ    تصور معنای لفظ،   אنسان به همرאه   آن אست که     :داللت تصدیقی ) ب
 وאژگـان  אین نوع داللت تنها با شناخت وضـع . شمارد  آن لفظ می کاربردکند و آن رא دلیل بر قصد متکلم در            می

 :ند אزא عبارتها  אین نکته. شود אین نوع داللت אحرאز میدر صورت אثبات نکاتی چند آید، بلکه  به دست نمی
 .אستگوینده در مقام بیان مرאد خود ـ ١
 .کند  אرאدۀ جدی دאرد و شوخی نمیگوینده ـ٢
 .گوینده معنای کالمش رא אرאده کرده و به معنای آن آگاه אستـ ٣
 داللت تصدیقی مطابق با قرینۀ موجـود        گرنه و  אست  معنای غیرحقیقی نیاورده   ۀאی رא برאی אرאد     رینه گوینده ق  ـ٤

 .و در معنای مجازی بود
تنهـا אز نـوع تـدאعی     همین داللت تصدیقی אست و داللـت تـصوری   ،אش  ی منطقی ا به معن  ،داللت وאقعی 

 .دۀ گوینده אستکه داللت تصدیقی تابع אرאشود  معانی אست؛ אز אین رو فهمیده می
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 ـ אصول لفظی٨
 تردید در معنای אصلی وאژه و تردید در مرאد گوینده אز کـاربرد              :אست و معانی آنها به دو صورت        وאژگانتردید در   

 .وאژۀ مورد نظر
 אین تردید مطـرح     رفعهای هر یک אز آنها برאی          بحث حقیقت و مجاز و نشانه      :معنای אصلی وאژه  تردید در   ) אلف
 .شود می
برאی رفع אین تردید باید بـه دقـت بررسـی کـرد کـه مـرאد                 : کاربرد وאژۀ مورد نظر    ردید در مرאد گوینده אز     ت )ب

مـرאد  دאنـد     نمـی شـنونده    برאی نمونـه،  . گوینده אز وאژۀ مورد نظر معنای حقیقی آن بوده אست یا معنای مجازی            
معنـای  (شـجاع    אینکـه אو مـردی        یـا  )معنـای حقیقـی   (؛ دیدن شیر درنده אسـت       »رأیتُ أسدאً « :گوینده אز جملۀ  

 دیده אست؟رא ) مجازی
 :گانه لفظی به شرح زیر אست אصول پنج .مرאجعه کرد אصول لفظی  باید به אین شک و تردید،برאی برطرف کردن

 
 

 אصل حقیقت) אلف
 رא   یا مجازی   حقیقی ،لفظ یانمعکدאم یک אز     رود که شنونده شک کند، گوینده       אصل حقیقت هنگامی به کار می     

در جملـه وجـود دאرد، ولـی         אی   قرینـه  دهـد    می אحتمالאو   که   شنونده به آن دلیل אست     تردید   אست؟ده  کرאرאده  
 کاربرد وאژگـان   אصل حقیقی بودنِ      صورت،  در אین  . אست نیافته در کالم گوینده   אی بر אرאدۀ معنای مجازی      قرینه

 .شود جاری می
 د تردید رא بر معنای حقیقی آن حمل کند و هر دو طرف             مور وאژۀ شنونده باید    با جاری شدن אصل حقیقت،    

 نمونـۀ  در  و بـر پایـۀ אیـن אصـل،    אز אین رو.  معنای حقیقی رא مبنای אحتجاج خود در برאبر دیگری قرאر دهد     باید
 نیـاورده   אی بـر خـالف אیـن معنـا           אست؛ زیرא قرینه    گوینده قصد خبر دאدن אز دیدن شیر درنده رא دאشته          پیشین،
 .אست

 
 
  אصل عموم)ب

אیـن   کهمعنای عام رא אرאده کرده یا آن   کند که گوینده همان      شک  شنونده وبه کار رود     در موאردی که لفظی عام    
 تا زمانی کـه تخـصیص ثابـت نـشود אصـل             خورده و معنای خاص آن مرאد بوده אست،       جایی تخصیص   لفظ در   

 .شود عموم آن لفظ جاری می
شـود یـا آنکـه        אین حکم شامل تمامی عالمان می      که   نیمشک ک » لماءَأکرِمِ אلع «در جملۀ    אگر   برאی نمونه، 

در نتیجه אصـل אرאدۀ عمـوم لفـظ          شوند، אصل بر نبودن دلیل بر تخصیص אست،         گروهی אز אین حکم خارج می     
 .شود جاری می

 
 
 אصل אطالق) ج
آنکه ده یا    بو  مطلق ظِتمام مدلول لف   قصد گوینده אرאدۀ     د که کنشک  شنونده  شود و    بیان    مطلق ی که لفظ  گاه  آن

 .شود  لفظ رא אرאده کرده אست، אصل אطالق در لفظ جاری میآنمدول بخشی אز 
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، بـر تمـام موضـوع، نـه بـر بخـشی אز آن             ۀ אین אصل، بنا رא بر אرאدۀ مطلق، یعنی شامل شـدن وאژه              پایبر  
 ، که אین آیه مطلق خرید و فـروش رא          شک کنیم  ١٤﴾عَیأَحَلَّ אللَّهُ אلْبَ  ﴿ ۀ אگر با شنیدن آی    نمونه، برאی. گذאریم  می

شـامل  אین حکم مقیّد شده و تنهـا          یا آنکه  گیرد  دربرمی ،چه با صیغه و عبارت خاص אنجام شود و چه بدون آن           
 .گذאریم  אصل رא بر אطالق مرאد شارع می،فروشهایی אست که با صیغۀ خاص شرعی אنجام شود خرید و

 
 
 אصل عدم تقدیر) د

 و אز אیـن جهـت در معنـای    وجـود دאشـته باشـد    خـاص  אی  وאژه مفروض گرفتن و تقدیر      کالمی אحتمال אگر در   
 .شود  אصل عدم تقدیر جاری میشک کنیم؛ ،شده אز آن کالم אرאده

أهـلُ  « بایددهد که تقدیر      شنونده אحتمال می   ١٥﴾های ُكنَّا فِ  یةَ אلَّتِ یسْئَلِ אلْقَرْ  א وَ﴿ در آیۀ شریف     برאی نمونه 
 .گیریم می عدم تقدیر אی بر تقدیر وجود ندאرد، אصل رא بر  قرینهאز آنجا کهما باشد، א» אلقَریَة

 
 
 אصل ظهور) ه

بـر  . شود  אحتمال خالف ظاهر توجه نمی      به حجت אست و  لفظ  همان ظاهر    ١٦باشد، در معنایی ظاهر     אی  وאژهאگر  
אصل بـر آن אسـت کـه گوینـده      אی برאی אرאدۀ معنای خالف ظاهر نیاورد،  تا زمانی که گوینده قرینه אین אساس، 

 .ه אستهمان معنای ظاهر رא אرאده کرد
شوند که در کشف مرאد گوینده شک و تردید باشد            گانه هنگامی جاری می     گفتنی אست که تمام אصول پنج     

 تمامی که   ر אین میان، باید به אین نکته توجه کرد         د .אی نیز برאی אرאدۀ معنای خالف آنها در جمله نباشد           و قرینه 
بـه ظـاهر کـالم      صه کرد؛ زیرא در وאقع در همۀ אیـن אصـول             گنجاند و خال   אصل ظهور توאن در     ن אصول رא می   אی

 دلیل אعتبار אین אصول لفظـی دقیقـاً         ،بنابرאین. شود   אستناد و אرאدۀ حقیقت، عموم، אطالق و عدم تقریر אثبات می          
 .نیستلیل دیگری نیاز  به د و برאی אثبات حجیت آنهاאستهمان دلیل אعتبار ظوאهر אلفاظ 

 
 
 
 ـ مشتق٩

 אیـن  ،دאرد زمـانی کـه موصـوف آن وصـف رא      آنگیرنـد، در   مشتقی که وصف אشخاص یا אشیا قرאر می   وאژگان
אگر در زمانی که هنوز موصوف آن رא نـدאرد بـه عنـوאن              ) لفظ مشتق (ین وصف   هم.  دאرند کاربرد حقیقی  وאژگان

אگر موصوفی در زمان گذشته      پرسش אینجا אست که       אما .خوאهد بود وصف آینده به کار رود، אین کاربرد مجازی         
کاربرد אیـن   ،رود  می وصف برאی אو به کار       אین אکنون که     بدهد،  و سپس آن رא אز دست       باشد  شتهאین وصف رא دא   

  یا مجازی؟خوאهد بودحقیقی وאژه 
 : ه אست در روאیتی آمد.کنیم אی روאیی אشاره می نمونه אین مطلب به برאی روشن شدن

                                                           
  .٢٧٥/ بقره. ١٤
  .٨٢/ یوسف. ١٥

 .گذشت) ١(بحث ظهور معنایی در אصول فقه  ١٦.
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 ١٧.تَوضّؤُא بِهِ تُسَخِّنُهُ אلشّمسُ التُیאلماءُ אلّذ
  گرم شده باشد،کاربرد فعل، حقیقی אست؛       با آفتاب  אکنونאگر آب   . در تحلیل אین روאیت نکاتی مطرح אست      

برد  کـار  قطعـاً باشـد،  نگونه אیند و אکنون وو אگر آب در آینده با آفتاب گرم ش       مضارع אست    » تُسَخِّنُهُ«زیرא فعل   
 .شود نمی مجازی אست و نهی شامل אین مورد אین فعل،

آبی با آفتاب گرم    حالتی که    אما در    .کاربرد پذیرفته شده אست و کسی در آن אختالف نظر ندאرد          אین دو نوع    
 نهـی شـامل آن   باره، حقیقی אست، کـه      مشتق در אین   آیا کاربرد  אختالف شده که     ،شده و سپس سرد شده אست     

 .رא دربرنگیرد نهی آن که یا مجازی ،شود 
 .دאننـد    مجازی می   رא وصف مشتق بر موصوف پس אز زאیل شدن آن وصف         ، کاربرد   مشهور عالمان אصولی  

 : توجه کرد نکتهین به چندپیش אز هر چیز بایدتوضیح אین مطلب در 
 
 

 مرאد אز مشتق: نکتۀ نخست
به  مشتق    نیز  فروعات آن  ،مصدربه جز     אین رو  ؛ אز رود   جامد به کار می     برאبر  نزد عالمان نحوی در معنایی     مشتق

 . مشتق نحوی هستندهمگی...  مفعول و فعل ماضی، مضارع، אمر، نهی، אسم فاعل، אسم. روند شمار می
کـه   دلیل אین کاربرد آن אسـت     . شوند   تنها صفاتی هستند که بر ذאت موصوف، حمل می         אصولیאما مشتق   

ست و قابلیت אز بین رفتن آن صـفت بـرאی ذאت هـم وجـود دאرد؛      אو وجود دאرد که خارج אز א     صفتی در آن ذאت  
شود و با طالق       به معنای شوهر، وصف شخصی אست که پس אز אزدوאج بر אو אطالق می              زوج عنوאن   برאی نمونه 

 ١٨.شود نیز אین عنوאن אز אو سلب می
توאننـد    نحوی هـم مـی     به אصطالح     که برخی אسامی جامدِ    توאن فهمید   میبا אین تعریف אز مشتق אصولی،       

 تمامی فعلها   ، אز سوی دیگر   .אند  گونه   و مانند אینها אز אین     אخ در مثال گذشته و نیز       زوجאسم  . ق אصولی باشند  مشت
. گیرنـد    آنها وصف برאی ذאت قرאر نمی      زیرא ؛ אز محل אختالف خارج هستند     ، که مشتق نحوی هستند    ،و مصدرها 

 . هستندאصولی مشتق جزءت و مانند אینها و برخی אسامی جامد אما אسم فاعل، אسم مفعول، אسم مکان و آل
 

  نکتۀ دوم
אست، ) س به مبدأ  تلبّ(حال وجود وصف     حقیقی אست،    کاربردی، که قطعاً    »حال«مرאد אز کاربرد وصف مشتق در       

 برאی نمونـه،   . سخن گفتن و نسبت دאدن مالک نیست       ، زمان  بنابرאین . حال وصف، در گذشته بوده אست      هرچند
 زمـان وجـود حـال در      ؛ زیـرא  אین شخص دیروز ضارب بود، אین وصف در حال وجود وصـف אسـت             : אگر بگوییم 

 אین وصـف دیـروز وجـود        هر چند .  حقیقی אست  توאن فهمید که אین کاربرد،       می قید شده אست و   ) دیروز(وصف  
 .توאند حال باشد  ما هم به لحاظ همان دیروز میکاربرددאشته אست، אما 

                                                           
  .٥٣١، ح ٢٠٧، ص ١، ج ه١٤١٤وسسۀ آل אلبیت، چاپ دوم، ، قم، م وسائل אلشیعهحر عاملی،. ١٧
با سایر مشتقات به جز مـشتق אصـولی در علـم       . ـ אصولی ٥ـ بالغی و    ٤ـ نحوی،   ٣ـ صرفی،   ٢ـ لغوی،   ١: مشتق אنوאعی دאرد  . ١٨

ـ هرگاه وصـف אز  ٢.کند ـ وصفی رא برאی ذאتی حكایت می     ١: אما مشتق دو ویژگی دאرد    . لغت، صرف نحو و علوم بالغی آشنا شدید       
گوییم فالن شخص عالم אست؛ אوالً وصف عالم بودن رא            برאی نمونه هنگامی که می    . ماند  ذאت زאیل شود ذאت یا موضوع باقی می       

אما אگر بگوییم فالنی ناطق אسـت،       . אز ذאت حكایت نمودیم؛ ثانیاً هنگامی که وصف عام אز شخص گرفته شود، شخص باقی אست               
 .بنابرאین، ناطق وصف אصولی نیست. رود  ناطق بردאشته شود، ذאت هم אز میان میناطق وصف אست و هرگاه
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 אین شخص فردא ضـارب خوאهـد شـد؛        : یم אینکه بگوی  ، مانند  آینده باشد  ،وصف به لحاظ حال   همچنین אگر   
 . حقیقی خوאهد بود، کاربرد به کار رفته אست، زمان آینده،وصف ضارب شدن در حال وجود אین وصفچون 

 ، یا ضارب אین شخص אسـت      ، אین شخص ضارب אست    :گونه گفته شود    ی که אین جمالت אین    אما در صورت  
 .خوאهد بود مجازی موאرد کاربرد، گذشته و دیگری با توجه به آینده، ۀبا توجه به سابقیکی 

 
 

  نکتۀ سوم
 مجتهد، نویسنده و گاهی אز      انندگاهی صفتی אز نوع ملکه م     .  אست نیز گوناگون نوع وصفها به لحاظ مبدأ صفت       

 . قاضی و پزشک אست،خیاط  و گاهی אز نوع شغل و صنعت مانندאیستاده و نشسته مانند نوع فعل و کار
بـرאی   ؛ودر  مـی نیز אز بینبدیهی אست در صفتی که אز نوع فعل و کار باشد با تغییر حالت موصوف، وصف      

אگر وصف ملکه باشد، بقـای      אما  .  رא ندאرد  אش، אیستادن،    وصف قبلی   خود،  کسی که אیستاده بود با نشستن      نمونه
ه در حـال خـوאب یـا در سـفر تفریحـی و دور אز אجتهـاد و                   پس אگر مجتهد یـا نویـسند      .  دאشت  خوאهد آن دوאم 

همچنین کسی که شـغل قـضاوت دאرد یـا کارمنـد            . رא دאرد  باز هم وصف אجتهاد و نویسندگی        ،نویسندگی باشد 
مرخـصی  در مـدت    .  باشـد   نیز  مدتی در مرخصی   ندچهر ؛، אین وصف رא دאرد     אست אست تا زمانی که عزل نشده     
 . حقیقی بر אو صادق אستکاربرد هم عنوאن قاضی و کارمند به

 حـالِ    خوאهـد بـود و      خـاص  אی   به گونه  ،با توجه به نوع آن    ،    و אنقضای هر وصفی    پایان یافتن نتیجه آنکه   
 .رא با توجه به زمان אنقضای آن وصف باید سنجید) حال אتصاف به وصف(تلبُّس به مبدأ 

حال تلـبس بـه     ( حال אتصاف به صفت خاص       دربارۀ مشتق   کاربرد، حقیقی بودن    گانه  سهبا توجه به نکات     
 :دلیل אین دیدگاه هم دو نکته אست.  אستتر  پذیرفتنی)مبدأ
אز ، هنگام شـنیدن وصـفی   אست و به אین مفهوم אست که אگر تبادر به     حقیقت های  نشانه אز   که ،تبادر :تبادر) אلف
 رא نـدאرد،  وصـف    حال حاضر به آن      در دאشته و    یوصفتر    ، אما کسی که پیش     حقیقی אست  ،س خبر دهد   تلبُّ حالِ

معـزول و بـر کنـار شـده رא     قاضـی  אگر یـک    אز אین رو،  . شود  אکنون به شکل مجازی به آن وصف موصوف می        
אیـستاده بـود و     قـبالً    کـه     رא אگر کـسی   همچنین   . مجازی אست   کاربرد  אین ، کنند خطاب عنوאن قاضی    باאکنون  

 אگر کسی رא که قبالً پزشک بوده         همچنین . مجازی אست  ربرد،کا אین   ،، אیستاده معرفی کنیم    אست אکنون نشسته 
 . مجازی אستکاربرد، אین بخوאنند؛دאند، پزشک   نمیچیزیپزشکی אز  و  אستو אکنون خود دچار فرאموشی شده

 کـاربرد  مجـاز بـودن      نـشانۀ  ،بین رفتن صفت در موصوف    אز   پس אز    ،درست بودن سلب وصف    :صحت سلب ) ب
 אکنون قاضی بـودن رא      های پیشین،   نمونهدر  . زی אست که صفت אز אو زאیل شده אست        وصف دربارۀ کسی یا چی    

 אست  دאنسته  میپزشکی   قبالً   پزشک بودن رא אز کسی که      نشسته و    אیستاده بودن رא אز شخص     ، معزول אز قاضیِ 
  گفـت کـه    توאن  با אین بیان می   .  אین موאرد سلب وصف درست אست      تمامیدر  . کنیم  ، سلب می  دאند  و אکنون نمی  
 .אست مجازی کاربرد مجازی بودن، دلیل بر ۀאین نشان

 
 ثمرۀ بحث مشتق

אز جملۀ אین موאرد، وصف مـشتق در        . אین بحث وאبسته אست    ۀ به نتیج  پیش אز هر چیز    فقهی   مسائل حل برخی 
 ثمـر  چه که אکنون، به دلیل زمستان بودن،  אگر ، باشد )ثمرده (که آیا باید نوع درخت ثمری     אست   ١٩هشجرۀ مثمـر  

                                                           
 .١، ح ١٥، אبوאب אحکام אلخلوة، باب ٣٢٤حر عاملی، پیشین، ص . ١٩
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. نیـست  شجرۀ مثمـره شد، که در אین صورت آن درخت در زمستان  بادאشتهباید אکنون ثمر    آنکه درخت   یا  ندאرد  
 یا خیر؟شود  شمرده میوصف حقیقی برאی شوهر نیز  אز طالق אین وصف، پسآیا که  ٢٠زوجهمچنین دربارۀ 

 وصف مشتق و به کار گـرفتن آن  های فقهی در گرو فهم دقیق پاسخ شایسته و دقیق به هر یک אز אین پرسش 
 .در فهم متون فقهی אست

 
 
 

 چکیده
شود كه تنها داللت تصدیقی داللت وאقعی אسـت و            داللت لفظی به دو نوع تصوری و تصدیقی تقسیم می          

 .داللت تصوری אز نوع تدאعی معانی در ذهن אست
אصـل  : אنـد אز    ول عبـارت  אیـن אصـ   . مرجع رفع شک و تردید در مرאد گوینده אز لفظ، אصول لفظـی هـستند               

گفتنی אست که تمامی אصول لفظـی رא        . حقیقت، אصل عموم، אصل אطالق، אصل عدم تقدیر و אصل ظهور          
توאن در אصل ظهور خالصه کرد؛ زیرא در همۀ موאرد به ظـاهر کـالم אسـتناد و אرאدۀ حقیقـت، عمـوم،                         می

 .شود אطالق و عدم تقدیر אثبات می
 تا زمانی کـه موصـوف آن وصـف رא دאرد، אیـن              ،گیرد قرאر   ص یا شیئی  ، وصف شخ   مشتق אی  چنانچه وאژه  

 مجـازی   وصف موصوف قرאر گیـرد، کـاربرد       در صورتی که لفظ در آینده     . دאرند حقیقی   وאژگان نیز کاربرد  
 .אست

.دאنند  موصوف رא مجازی میאی بروصف وصف مشتق پس אز زאیل شدن ، کاربردمشهور عالمان אصولی 

                                                           
 .٨ ، ح ٢٤، אبوאب غسل میت، باب ٥٢٨، ص ٢همان، ج . ٢٠



 

 



 

 

 چهارمجلسۀ 

 مکان حیهای ب وهیش
  אوאمر



 

 

 
 
 
 
 

 ف درسهد
 .های بیان حکم  آشنایی با بحث אوאمر به عنوאن یکی אز شیوه 

 
 
 

 نیشیمباحث پ  بریمرور
אین مباحث که   . شناسی، با אین مباحث آشنا شدیم       در جلسات گذشته با مروری אجمالی بر مباحث مقدماتی زبان         

، ل، تـرאدف و אشـترאک  وضع אلفـاظ، אسـتعما  : روند، عبارت بودند אز به شمار می  אصول   دאنش אلفاظ   مقدمۀ مباحث 
 .مشتق  وאصول لفظی، داللت تصوّری و داللت تصدیقی، حقیقت شرعیه، حقیقت و مجاز

 
 
 

 درآمد
 که در  چنان

بخـش  אست و   ن و אحکام مربوط به آنها       ا אعمال و کردאر مکلف    ، دאنش فقه   موضوع گذشت،) ١(درس אصول فقه    
دאنش אصـول  . دهد  تشکیل می  ،های شرعی منابع و حجت  ستند به    م ،مهمی אز אین אحکام رא אوאمر و نوאهی شرعی        

 شـرع در  ، به بیـان دیگـر  ؛عهده دאرد  رא برאوאمر و نوאهیفقه وظیفۀ تبیین قوאعد کلی אستنباط و بردאشت אز אین  
 شیوۀ بیانی شریعت، به کـارگیری      ترین  مهمهایی אستفاده کرده אست و        تبیین مقاصد و دیدگاههای خود אز شیوه      

 گونـاگون ی  אسـلوبها  در אین بخش אز مباحث אلفاظ بـه       . ست א  אینها مانند به صورت אمر و نهی و         خاص وאژگانی
 :پردאخت و موضوعات زیر رא مطرح خوאهیم کردبیان אحکام شرعی خوאهیم 

 ؛ אوאمر)אلف
 ؛ نوאهی)ب
 . مفاهیم)ج
 
 
 
 

 אوאمر 

 :پردאزیم ها می אز آنک به شرح هر یکشود که אین موضوع אوאمر مباحث مهمی مطرح میدر 
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 ـ مادۀ אمر ١
، אسـتفاده   گویند  אصطالح به آن مادۀ אمر می     در   که   ،)أ م ر  ( אز لفظ أمر     ،گاه شارع هنگام אبالغ حکمی به مکلفان      

  دאرد؟و بر چه مطلبی داللت چیست אمرحال سؤאل אین אست که معنای وאژۀ . کند می
شناسان    تمامی وאژه   אتفاق مورد معنای. ذکر شده אست  وאژه  ی برאی אین    گوناگونشناسی معانی     در منابع وאژه  

  :در قرآن کریم آمده אست . אستدرخوאست و طلب
  ٢١﴾مٌیبَهُمْ عَذאبٌ أَلِیصِیُبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیُنَ یحْذَرِ אلَّذِیفَلْ﴿

ا بـه   یشان رسد   یى بد یباله مبادא   ک بترسند   ،نندک ی م سرپیچیپس کسانى که אز فرمان אو       
 .  گرفتار شوندکعذאبى دردنا

 طلب אنجـام کـاری אز   ، یعنی مخالفت با   )لّى אهللا علیه و آله    ص( در אین آیه به صرאحت مخالفت با אمر پیامبر        
 . عذאب و عقاب معرفی شده אستسبب ،سوی אیشان
.  אمـر باشـد  وאژۀ معـانی  وאند جـامع ت لمان، فرאتر אز معنای طلب، معنای دیگری نیز می  عاאز   بسیاری   به باور 

 در آیـۀ شـریف     وאژۀ אمـر   کـه  چنـان . אند   אمر دאنسته  وאژۀ معانی   تمامی رא جامع    کار و   فعلشناسان    بسیاری אز لغت  
ـ      قُضِی אلْـأَمْرُ وَ    وَ﴿ همچنین در آیۀ  . آمده אست  فعل و کار      به معنای  ٢٢﴾لَّهُ لِلَّهِ کقُلْ إِنَّ אلْأَمْرَ    ﴿ عُ إِلَـى אللَّـهِ تُرْجَ

 . به אین معنا به کار رفته אست٢٣﴾אلْأُمُورُ
 :אند אز אین دو ویژگی عبارت. אست آنهامر در دو ویژگی کاربردی א وאژۀتفاوت دو معنای אصلی گفتنی אست 

אمر به معنای فعل و کـار بـه صـورت           حال آنکه که     ،شود   جمع بسته می   אوאمرـ אمر به معنای طلب به صورت        ١
 .شود  جمع بسته میאمور
 אمـر بـه     ، אما رٌ، مأمورٌ ، آمِ رُأمُ، یَ رَمَ أَ :گوییم   می پذیر אست؛ אز אین رو      کردنی و אشتقاق    صرف ،ـ אمر به معنای طلب    ٢

  . نیستپذیر کردنی و אشتقاق صرف ،معنای فعل و غیر آن
 
 
 
  אمرساختارـ ٢

 خـاص رא کـه مـورد    אی ه مـاد در אین مـوאرد .  אمر برאی بیان مطلوب خود אستفاده کرده אست  ساختارگاه شارع אز    
 :گوید   چنین می  های شریف   برאی نمونه در آیه    ؛کند   אمر به مکلف אبالغ می      و ساختار  طلب شریعت אست در قالب    

» أقیمـوא «در ساختار אمر به کار رفتـه و         » قیام« در آیۀ نخست، مادۀ      ٢٥؛﴾أَوْفُوא بِالْعُقُودِ ﴿ و   ٢٤﴾مُوא אلصَّالةَ یفَأَقِ﴿
به عنوאن  » أوْفوא«در ساختار אمر و     » وفی«در آیۀ دوم نیز مادۀ      . عل אمر ساخته شده אست    به عنوאن صیغۀ جمع ف    

 .صیغۀ جمع آن ساخته شده אست

                                                           
  .٦٣/ نور. ٢١
 رא در دلهایشان پوشیده یآنان چیز» .ست א خدא ر به دست، یکس]ی یا پیروز شکست[ کارها ۀسر رشت«: بگو؛ ١٥٤/ آل عمرאن. ٢٢
  .کردند  ی تو آشکار نمیدאشتند، که برא  یم
   .شود  ی خدא بازگردאنده مییکسره شود؟ و کارها به سو] یدאور[و کار : ٢١٠/ بقره. ٢٣
  .٧٨/ ؛ حج١٣/ مجادله. ٢٤
  .١/ مائده. ٢٥
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: אند אز   אین ساختارها عبارت   . هرگونه شکل کاربردی در طلب و درخوאست אست        ، אمر ۀ صیغ ساختار و مرאد אز   
 مانند إفْعَل؛: ـ صیغۀ אمر١
  لِیَفْعَل؛ مانند: با المغۀ אمرصیـ ٢
انند یُقَصَّرُ אلمسافرُ، به אین معنا کـه مـسافر بایـد نمـاز رא شکـسته                 م: אی که مرאد אز آن אمر باشد        فعلیه ۀجملـ  ٣

 بخوאند؛
  ٢٦.﴾الًیهِ سَبِیتِ مَنِ אسْتَطاعَ إِلَیلِلَّهِ عَلَى אلنَّاسِ حِجُّ אلْبَ وَ﴿ مانند: אی که مرאد אز آن אمر باشد ـ جملۀ אسمیه٤

کند و    رא بیان می  אی אست که درخوאست و طلب אنجام کاری            به گونه  گوناگون تمامی אین شکلهای     بترکی
 .  داللت بر طلب دאرند، نه مجازی، به معنای حقیقیتمامی אین ساختارها

 
 
 
  در אمرـ אعتبار علو٣ّ

معتبر אسـت،   ) אمرکننده (مرآأن و مقام    ش وّبرتری و عل  ) و هرگونه طلب آمرאنه    אمر   ۀ אمر، صیغ  ۀماد(در مطلق אمر    
ف אهـل زبـان عربـی، طلـب و          در عـر   الزم به ذکر אست که       .رود  به شمار نمی  و אمر   א، طلب   در غیر אین صورت   

 . گویندאلتماسرتبه رא  رאد هم و طلب و درخوאست אفאستدعاست رא خص فرودست אز باالددرخوאست ش
אو אز سـوی مقـام و شـخص عـالی صـادر شـود و                 باید دאنیم،   می فرمانאمر که در فارسی آن رא به معنای         

   یعنـی אز موضـع     ، هم علو و هم אسـتعال      ،بنابرאین. دهنده صادر کند     و فرمان  אی آمرאنه   به گونه درخوאست خود رא    
 در صورتی که شـخص عـالی، درخوאسـت          ر אین אساس،  ب.  אست الزم אمر و فرمان     برאی ،برتر و عالی אمر کردن    

 .رود به شمار نمیلتماس بیان کند، آن درخوאست אمر خود رא به صورت אستدعا یا א
زאدی אو و فرאهم آمدن אمکان אنتخاب میان ماندن نزد همسرش یا جدא شـدن                پس אز آ   ٢٧،ه بریر دאستاندر  

 بریـره رא אمـر کننـد کـه          تـا خوאسـت   ) صلّى אهللا علیـه و آلـه      ( عباس אز پیامبر    אبن با میانجیگری  ش، شوهر אز אو 
  : پس אز אین جریان خطاب به حضرت گفتهبریر. همسرش رא אنتخاب کند
 .»إنّما أنا شافِعٌ«: ا رسولَ אهللاِ؟ قالَ یینرُتأمُ

 ، אمر אز شخص عالی برאی فرمان دאدن و אمر کردن کافی نیست            وאژۀشود که تنها       می فهمیدهאز אین تعبیر    
 ٢٨.برگزیده אستאین نظر رא   نیز)ره( אمام خمینی . هم باشدآمر در مقام صدور فرمان آمرאنهبلکه باید 

 .شود  אمر، معنای حقیقی آن شمرده میوאژۀאین شرط کاربردی در אوאمر، به אستناد تبادر אز 

                                                           
 . آن رאه یابدی که بتوאند به سویکس] אلبته بر[ مردم אست؛ ۀهد خدא، حج آن خانه بر عیو برא؛ ٩٧/  آل عمرאن.٢٦
بریـره بـسیار אز شـوهرش نفـرت دאشـت و            . در عصر پیامبر کنیزی به نام بریره بود که شوهر سیاهی به نـام مغیـث دאشـت                 . ٢٧

אش אو رא در حـال   لـی אز آنجا کـه صـاحب قب  . عایشه אین کنیز رא خرید و آزאد کرد  . دאشت  برعکس، شوهرش אو رא بسیار دوست می      
گروهی که حـال  . کنیزی شوهر دאده بود، پس אز آزאدی، پیامبر אو رא مخیّر کرد که به همسری با مغیث אدאمه دهد یا אز אو جدא شود   

پریشان و گریان مغیث رא در فرאق همسرش دیدند، אز پیامبر درخوאست کردند که אز بریره بخوאهند تا אو همچنـان همـسر مغیـث                         
پیـامبر پاسـخ   » کنیـد؟  آیا به من אمر مـی «: که پیامبر אین سفارش رא در ساختار אمر به אو گفتند، در پاسخ گفت هنگامی. ندباقی بما 
، لبنان، بیروت، دאر    אلمسندאحمد بن حنبل،    : ک.پس بریره جدאیی אز همسرش رא برگزید؛ ر       » .کنم  خیر، من تنها شفاعت می    «: دאدند

  .٢١٥، ص ١صادر، ج 
  .١٨٧، ص ١، ج ذیب אألصولته: ک.ر. ٢٨
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 ـ داللت אمر٤
، یعنـی    بـر طلـب אلزאمـی      وאژۀ أمر و چه با אستفاده אز دیگر ساختارهای ویژۀ אمـر،            چه با אستفاده אز      ،آیا אمر شرع  

 ؟دאردآن دو  אز  غیری، אست و یا معنایی אستحباب، یعنیطلب غیرאلزאمیبه مفهوم  دאرد یا ، داللتوجوب
گاه אیـن بـرאنگیختن אز      . אنگیزאند که کاری رא אنجام دهد        در وאقع دیگری رא برمی     ،دهد  کسی که فرمان می   

 مخالفـت بـا     ه و فرمانـد   گیـرد   می سرچشمه   )אمرشونده ( مأمور به دست یک אرאدۀ قطعی نسبت به אنجام آن کار         
 فرمانـده אز یـک   אز سـوی  و گاه برאنگیختن گوییم می وجوب آن رאپذیرد که در אصطالح شرعی   مانش رא نمی  فر

 در صـورتی کـه آن رא אنجـام ندهـد سـرزنش              گیرد و مـأمور     بت به אنجام آن کار سرچشمه نمی      אرאدۀ قطعی نس  
 .گویند می אستحباب  به آن אصطالح شرعیشود که در نمی

وجـوب یـا    ( بـر کـدאم یـک אز אیـن دو            ، آن سـاختار  چه ماده و چـه       ،ت که אمر  אسمطرح  אل  ؤسאین   אکنون
  داللت دאرد؟)אستحباب

 : به אین پرسش ذکر سه نکته الزم אستدر پاسخ
نـوع طلـب و אرאدۀ      אمـا    ،אند   تنها برאی بیان معنای طلب وضع شده       و تمامی ساختارهای آن    אمر   )مادۀ ( لفظ )אلف

لحاظ نشده فیه،   له و نه در معنای مستعملٌ        نه در معنای موضوعٌ    ساختار آن، ه و   وجوب یا אستحباب אز אمر، در ماد      
 .אست
אساس همان قرینـه و دلیـل،     هر جا قرینه و دلیلی بر کاربرد אمر در وجوب یا אستحباب وجود دאشته باشد بر        )ب

 ی خاص ه قرینه و دلیل   شود ک   אل پیشین تنها در جایی مطرح می      ؤس. شود  אمر وجوبی یا אمر אستحبابی شناخته می      
 .باشیم چنین موردی وجود ندאشته باشد و به دنبال داللت אمر در 

ـ     .  داللت بر طلب وجـوبی دאرد       شارع ماده و ساختار אمر رא بدون قرینه به کار بَرَد،            در جایی که   )ج  ۀبـر پایـه אدل
کند که     عقل حکم می   زیرא الزم אست؛    تکالیف و وظایف دینی    אز شریعت و شارع אسالم و אنجام         پیرویکالمی،  

 حال که موال    . אو عمل کنیم   های  خوאستهبه  ما باید به مقتضای عبودیت خود و حق אطاعتی که موال بر ما دאرد،               
 و دلیلی بر אستحبابی بودن אمر אو وجود ندאرد، عقـل             אست  بیان کرده  אی אمری    با گزאره  طلب و درخوאست خود رא    

 .دهیمא אنجام  موال ردستورکند که  لزم میمما رא 
 و برگرفتـه   گیـرد   میوجوب אز حکم عقل سرچشمه      אین   אما ، ظاهر אمر شرع داللت بر وجوب دאرد       ،بنابرאین

 ؛ یعنـی،   אز داللت אلتزאمی אمر אست     برخاسته אین ظهور     سخن، به دیگر .  אمر نیست  ساختارאز معنای لغوی ماده و      
رא  مـوال    אنجـام نـدאدن אمـر       אسـت   אمر אستحبابی بوده   المو به אین بهانه که شاید مرאد        های אمری   گزאرهعقل در   
 .شمارد ناپسند می

 
 
 
  אز منعپسـ אمر ٥

 אز پـس  ،شود که در برخی آیات و روאیات گاه אمر به אنجـام کـاری            با ظهور אمر در وجوب، אین مسئله مطرح می        
جوب دאرد یا آنکه وאقع شـدن آن        موאرد هم אمر داللت بر و     گونه    آیا در אین  . منع אز אنجام آن کار صادر شده אست       

 برد؟   داللت رא אز بین می אین אز منع،پس
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برאی نمونـه   . شده אست مطرح  »  אمر پس אز منع    ؛حَظر אل قیبُ عَ رُمْאأل«אین مسئله در کتب אصولی با عنوאن        
 و در پـی     ٢٩﴾دِ وَ أَنْتُمْ حُـرُمٌ    ی אلصَّ ی مُحِلِّ رَیمْ غَ یک عَلَ تْلىٰیُمَةُ אلْأَنْعامِ إِلَّا ما     یمْ بَهِ کأُحِلَّتْ لَ ﴿ :فرماید  می ه آی کدر ی 

 حرאم  ، אبتدא صید حیوאنات رא بر شخص در حال אِحرאم         نخست، در آیۀ    ٣٠.﴾إِذא حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوא   وَ﴿: فرماید  آن می 
 אصـلی  بحـث » . صـید کنیـد  ،پس אز آنکه אز אحرאم خارج شدید«: گوید  دوم به شکل אمر میۀ و در آی   کرده אست 

 . پس אز نهی אز صید אست،صید و داللت آنאنجام  در معنای אمر به  موضوعאین
 אز منـع    پـس  وقوع אمـر     زیرאماند؛     ظهور و داللت אمر بر وجوب باقی نمی        ،رسد که در אین موאرد      به نظر می  

مـر  א  چنین حالتی دیگر عقل به لزوم و وجوب אنجـام          در.  אمر بر وجوب باشد     نکردن אی بر داللت    توאند قرینه   می
 .کند  حکم نمیموال 

 بـه אیـن شـکل، منـع رא     بر آن بـوده تـا   אز منع حکایت אز آن دאرد که موال     پس در אین موאرد אمر      ،بنابرאین
 بیمـاری   برطرف شـدن  کند و پس אز       که پزشک در موאردی بیمار رא אز خوردن برخی غذאها منع می            چنان. بردאرد
در אین موאرد قصد پزشک یا موال حکم אلزאمی به אنجام           . د بخور ،بود که منع کرده     یی رא  غذא کند که   אمر می به אو   

إِذא حَلَلْـتُمْ    َو﴿در مثـال آیـۀ       .ار رא دאشـته باشـد     کـ م جوאز אنجـام آن      کتوאند ح   می  אمر، نیست، بلکه  א   یآن کار ن  
مبـاح،  توאنـد     لـت مـی    صید کـردن در אیـن حا       אز אین رو   ؛ אز אحرאم نیست   پس حکم به وجوب صید      ،﴾فَاصْطادُوא

 .مستحب یا وאجب باشد
 خاص تصور کنند کـه  یشاید برخی در مورد   به אین ترتیب که   . شود  م منع صادر می    אز توهّ  پس אمر   ی گاه :نکته

 .کند אستفاده می אمر אز ساختار کند برطرفبرאی אینکه אین توهم و تصور رא گاهی  شارع .کاری ممنوع אست
 
 
 
 ـ مرّه و تکرאر ٦

خوאهد؟   طلبد یا تکرאر آن رא می        می مرتبهیک    تنها  אنجام آن رא   ،کند   אمر می   אنجام کاری   به آیا هنگامی که شارع   
تِ مَـنِ  یـ لِلَّهِ عَلَى אلنَّاسِ حِـجُّ אلْبَ    وَ﴿: ؛ مانند خوאهد  رع کاری رא برאی یک بار אز مکلفان می        ا ش ، خاص یدر موאرد 

ـ مُ אلشَّهْرَ فَلْ  کفَمَنْ شَهِدَ مِنْ  ﴿: ؛ مانند و گاه برאی چند بار     ٣١﴾الًیهِ سَبِ یאسْتَطاعَ إِلَ  אمـا در مـوאردی کـه        ٣٢.﴾صُمْهُیَ
تکرאر یا عدم تکـرאر אمـر       خود אمر داللت بر     آیا   یک بار یا تکرאر وجود ندאرد،        ۀ خاص برאی مطالب   یدلیل و شاهد  

 دאرد؟
داللـت    تنها بر طلب و درخوאست אصل کار    ساختار אمر حق آن אست که هم ماده و هم         در پاسخ باید گفت     

 אمـر لحـاظ نـشده       سـاختار  אما אینکه یک بار אنجام آن کار کافی אست یا تکرאر آن الزم אست، در ماده یـا                    ،دאرند
 یک بار אنجام دאدن آن کار الزم אست و تکرאر آن نیـاز بـه دلیـل                  کم   دست  در تمامی موאرد قطعاً    ،بنابرאین .אست

 .خاص دאرد

                                                           
که نباید شکار رא  ی شود، در حال  یبر شما خوאنده م] حکمش[چارپایان حالل گردیده، جز آنچه ] گوشت[ شما یبرא؛ ١/ مائده. ٢٩

 .؛در حال אحرאم، حالل بشمرید
 .شکار کنید] توאنید  یم[و چون אز אحرאم بیرون آمدید ؛ ٢/ مائده. ٣٠
  .٩٧/  آل عمرאن.٣١
  . کند باید آن رא روزه بدאردکپس هر کس אز شما אین ماه رא در؛ ١٨٥/ هبقر. ٣٢
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  و ترאخییتـ فور٧
 در אولـین وقـت      ، یعنـی  ؛ باید فـوری אنجـام دאد       אست، که به آن אمر شده    رא   دאرد که کاری     آیا אمر داللت بر אین    

 تأخیر אندאختن אنجام کار אز אولین وقت אمکان، مجاز אست؟ به ممکن باید آن کار אنجام شود یا آنکه 
ر جوאز تـأخیر   ظاهر אمر بدستور אست و به باور برخی دیگر،  فوریت אنجام    به مفهوم برخی ظاهر אمر    به باور   

 بر چیزی بیش אز خوאسـتن אنجـام کـار داللـت            ساختار אمر ماده و   حق آن אست که     . داللت دאرد و ترאخی در آن     
ن ی א  אصلی لی دل .אند  شمرده אوאمر شرعی الزم     تمامیی دیگری فوریت رא در      دلیلها با אستناد به  אلبته برخی   . ندאرد

 : אستدو آیۀ شریفگروه 
  .دی به آمرزشى אز پروردگار خود، بشتابرسیدنو برאى  ٣٣؛﴾مْکى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّسارِعُوא إِلَ وَ﴿) אلف

 پیشی گرفتن به    فهوم אین سخن،   بلکه م  ت و پیشی گرفتن به آن معنا ندאرد،       س א אدمغفرت و آمرزش کار خ    
نجام אوאمر אلهی رא     فوریت در א   ه آی ، אین بنابرאین.  شارع אز אین אسباب אست     אمر אلهی אست و אنجام      آمرزشאسباب  
 .شمارد الزم می

 بلکـه   ، نیـست   منحـصر   אنجام وאجبـات    آمرزش تنها در    אسباب אما אین تحلیل چندאن پذیرفتنی نیست؛ زیرא      
شود که سرعت گرفتن وאجب باشـد در   حال چگونه می  . אستאنجام مستحبات هم سبب مغفرت و آمرزش אلهی         

 !حالی که خود عمل مستحب אست؟
 . دیریگر سبقت گیدیک بر کیارهاى نکپس در  ٣٤؛﴾رאتِیوא אلْخَفَاسْتَبِقُ﴿ )ب

 پـس .  خیر אست   אز مصادیق   نیز אنجام وאجبات   و  אست گرفتن به سوی خیر رא الزم شمرده        ظاهر آیه پیشی  
 .دریافت کلی فوریت אنجام وאجبات رא به صورت قاعدۀ توאن אز אین آیه می

 گذشـته אز    . دאرد وجود در אینجا هم     پیشین ۀאستدالل به آی   אین تحلیل نیز پذیرفتنی نیست و همان אشکال       
 אمـا אگـر در      .گرفتن بندگان در אنجام وאجبات در موאرد قابل مسابقه אست           آنکه آیه در مقام بیان مسابقه و پیشی       
 ! سبقت به خیر چه معنایی دאرد؟،موردی هیچ رقابتی وجود ندאشته باشد

  کارهـای نیـک     אنجـام  در لزوم رقابت و مسابقه      אسالمی و  ۀ جامع یگیری کل   ظاهرאً آیه در مقام بیان جهت     
 .אست

 
 
 
  אمرساختارـ אنوאع وאجب و אطالق ٨

 .وאجب تعیینی و تخییری آشـنا شـدید        و    با وאجب نفسی و غیری، وאجب عینی و کفایی         )١(در درس אصول فقه     
 بـدون قیـد باشـد       ومطلـق    در صورتی که אمر شارع بـه صـورت        مهم در کشف אنوאع وאجب אین אست که          ۀنکت

وאجب غیری، کفایی و     ( سه نوع وאجب دیگر    زیرא دאرد؛   وאجب عینی بودن و تعیینی بودن       ،داللت بر نفسی بودن   
 . دאرد که قید نوع وאجب رא تعیین کند نیاز خاصی هر یک به بیان و دلیل، مقابل אینها قرאر دאرندکه در) تخییری

 :؛ ماننـد ن عمل وאجب برאی אنجام وאجب دیگری تشریع شـده אسـت   باید تعیین شود که אی    غیریدر وאجب   
 وאجـب אسـت، אمـا   لفـان  ک متمامیباید تعیین شود که אین عمل وאجب אبتدא بر   کفاییدر وאجب   . وضو برאی نماز  

 אگر کـسی אقـدאم نکنـد        אما شود؛  کند و تکلیف אز دیگرאن ساقط می        کفایت می   برخی مکلفان،  אز سوی אنجام آن   
                                                           

  .١٣٣/ آل عمرאن. ٣٣
  .٤٨/  مائده.٣٤
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 باید تعیین شود که אین عمل وאجب،    تخییـری در وאجب    . دفن میت  :مانند ؛ خوאهند شد  فان بازخوאست تمامی مکل 
دیگـرאن غـذא    بـه   بگیرد یا    אینکه یا روزه     انند م ؛ دیگر باید אنجام شود    عملی و    عمل  آن میانبه صورت אختیاری    

 .بدهد
 אگـر   ،بنـابرאین .  دאرد  نیاز جب אول  هر سه نوع אین وאجبات به بیان قیدی بیش אز سه نوع وא             دیدیمکه   چنان

 عینـی بـودن و تعیینـی    ، نفسی بـودن  به مفهوم אمر مطلق بود و قیدی برאی آن ذکر نشده بود،         و ساختار  شکل
 .بودن وאجب אست

 
 
 
 ـ تعبدی و توصلی٩

 توصـلی אین نوع אحکام رא     . و دفن میت   אدאی قرض    : نیاز ندאرد؛ مانند    خاص یبرخی אحکام شرعی به قصد    אنجام  
 אمر موال و شارع אست و بدون אین قـصد، אنجـام آنهـا                אز برخی אحکام شرعی تنها به قصد אطاعت       אنجام   .گویند

 . گویندتعبدی رא אین نوع אحکام.  نماز و روزه:؛ مانندمطلوب شرع نیست
  وجـود دאرد کـه تعبـدی یـا توصـلی           گفته، دلیلی خاص    های پیش   در موאردی אز אحکام شرعی، مانند نمونه      

، تکلیـف   شـد  با אما در موאردی که در تعبدی یا توصلی بـودن عمـل وאجـب شـک               . کند   تعیین می  ن حکم رא  بود
 در آیـۀ شـریف   برאی نمونـه ؟  یا خیرکند  دאرد و آن رא معین می داللت אمر بر یکی אز دو نوع     ساختار آیا   چیست؟

 تـا    باشد  אمر خدאوند   אز  آیا جوאب سالم باید با قصد אطاعت       ٣٥﴾اא بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوه    وُیّةٍ فَحَ یتُمْ بِتَحِ ییّإِذא حُ  وَ﴿
 אین אمر به אنجام برسد یا خیر؟

 بایـد  ، خاص یافت شود که تعبدی بودن عمل رא אثبات یا نفی کندی در صورتی که دلیل    در پاسخ باید گفت   
 دאرد אگـر شـارع     نیـاز   خاص ی در غیر אین صورت، چون تعبدی بودن عمل به بیان و دلیل            . آن عمل شود   پایۀبر  

 . אین عمل توصلی و غیرتعبدی אستگیریم که אز دیدگاه אو ، نتیجه میآن رא ذکر نکرده باشد
 
 
 

  אز אمرپسـ אمر ١٠
 غیـر אز אمـر   ، جدیـد ی دאرد یـا تأسـیس אمـر   نخـست  ظهور در تأکید אمـر  אمر کردن به چیزی برאی بار دوم،  آیا  

  אست؟ نخست،
 باشد ظاهر آن تأسیس و طلب جدید خوאهد       نخستین אز אنجام אمر     پسوم  بدیهی אست در صورتی که אمر د      

 : دאردتفاوت باشد چند صورت دאرد که حکم هر یک با دیگری نخست אز אنجام אمر پیشאما אگر . بود
دאرد، אمـر دوم جدیـد      ظهـور    )بـه   مـأمورٌ ( که در تعدّد مورد אمر       باشد قیدی   دאرאیدر صورتی که متعلَّق אمر      ) אلف
، در אیـن    »نماز دیگری هم بخـوאن    «:  و پس אز آن بگوید     »نماز بخوאن «:  אبتدא بگوید  برאی نمونه אگر  . د بود خوאه

 .صورت אمر دوم جدید خوאهد بود

                                                           
 .برگردאنید] در پاسخ[بهتر אز آن درود گویید، یا همان رא ] یصورت[و چون به شما درود گفته شد، شما به ؛ ٨٦/  نساء.٣٥
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. ظهـور دאرد   ، אمـر دوم در تکلیـف جدیـد         باشد ر دو مورد، هر یک دאرאی سببی خاص       در صورتی که حکم د    ) ب
:  دیگر بگوید  ی و در אمر   »ست باید روزه بگیری    א رۀ روزه بر عهده تو    אگر کفا «:  بگوید برאی نمونه אگر در یک אمر     

 .تکلیفی جدید אست ،אمر دوم. » عهده دאری و توאن قربانی کردن ندאری، روزه بگیررאگر کفارۀ אِحرאم ب«
باشد، ظاهرאً مرאد تأکیـد،     سبب حکم برאی یکی אز دو אمر ذکر شده و برאی دیگری ذکر نشده               در صورتی که    ) ج
אگـر  «:  دیگـر بگویـد    یو در אمـر   » غسل کن «: بگویدبرאی نمونه אگر در یک אمر       . ر، אما به صورت مقید אست     אم

 . אست شارعنظرمدאنجام غسل جمعه » جمعه شد، غسل کن
 .نخستین منظور אست אمر  تأکیدِ،سبب برאی هیچ یک אز دو حکم ذکر نشده باشددر صورتی که ) د
 
 
 

 تذکر
 . אطالق لفظی و אطالق مقامی:شود אطالق به دو گونه تقسیم می. ون قید بودن אستאطالق به معنی رها و بد

 
 
 ـ אطالق لفظی١

برאی نمونه در گـزאرۀ     . قرאر گرفته אست  ) متعلَّق حکم (یعنی بدون قید بودن لفظی که عنوאن حکم         אطالق لفظی   
گونـه    بـرאی نمـاز هـیچ      نمونـه ین  در א .  حکم برאی نماز אست    »بخوאن«ق حکم و     متعلَّ نماز» نماز بخوאن  «אمری

کـه خوאنـده    .) ..صبح، ظهر، آیـات و      (گونه نمازی    هر بنابرאین  אست؛  آورده نشده  ، رא مقید کند   آنقیدی که نوع    
 . کند می نماز אین مطلب رא אثبات مطلق بودن وאژۀدر אینجا .  אمر אطاعت شده אست،شود

 
 
 ـ אطالق مقامی٢

 אز مـردم  بیشتر باشد و אز سوی دیگر   ،ست א بیان تمام آنچه که مورد نظر אو      در صورتی که موال و شارع در مقام         
 قید رא بیان کند و گرنـه         آن ، به אقتضای حکمت    شارع ، باید خبر باشند   بی ، خاص که مورد نظر شارع אست      یقید

و  کـه در غـرض א       چیزی אست   شارع در مقام بیان تمام آن      ،به بیان دیگر  شود؛    אو אز بیان حکم نقض می      غرض
در .  אطالق مقـامی گوینـد     گونه بیان رא  אین  .  אست ذکر کرده گونه قیدی     אمری مطلق و بدون هیچ     ودخالت دאرد   

אز حالت در مقام بیـان مـرאد بـودن شـارع و             אین אطالق    بلکه   ،شود   אطالق، אز محدودۀ لفظ بحث نمی      گونهאین  
 .شود  سکوت אو אستفاده می

مبنـای   تعبدی و توصـلی، אطـالق مقـامی           همچنین موضوع  ر و  אم ساختار אنوאع وאجب و אطالق      مبحثدر  
 אطـالق   ۀ بـر پایـ     آن، خـالف   بـر  אی  ه قرین  وجود  عینی و تعیینی بدون    ، وאجب نفسی  سخن و אستدالل بود؛ زیرא    

ـ خـالف آن ثابـت      زمانی کـه      تا  توصلی بودن אست   ، אصل در אحکام شرعی    همچنین. مقامی אست   אیـن    و شودن
 .مقتضای אطالق مقامی אست
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 دهکیچ
کنـد و گـاه    اهی شارع برאی بیان אحکام شرعی אز مادۀ אمـر بـه معنـای طلـب و درخوאسـت אسـتفاده مـی            گ 

 .کند درخوאست خود رא در ساختار אمر אبالغ می
 .אی آمرאنه אنجام شود אمر تنها در صورتی معتبر אست که אز موضع برتر و به گونه 
אی بر אستحباب یا عـدم وجـوب          ت دאرد، مگر آنکه قرینه    دالل بر پایۀ حکم عقل، ظاهر אمرِ شرعی بر وجوب         

 .אی بر داللت نکردن אمر بر وجوب باشد توאند قرینه که وقوع אمر پس אز منع می چنان. یافت شود
در صورت نبودن دلیل بر تکـرאر، یـک بـار אنجـام     . داللت אمر بر تکرאر אنجام عمل نیازمند دلیل خاص אست         

 .دאدن عمل کافی אست
توאن فوریت یا تأخیر در אنجام دستور رא بردאشت کرد؛ زیرא مـاده و سـاختار אمـر بـر                       ساختار אمر نمی   אز ظاهر  

 .چیزی بیش אز خوאستن אنجام کار داللت ندאرد
 .چنانچه אمر شارع مطلق و بدون قید باشد داللت بر وאجب نفسی، عینی یا تعیینی دאرد 
 . در غیر אین صورت عمل، توصلی و غیرتعبدی אست.אحکام تعبدی باید با دلیل و قرینه همرאه باشد 

در אین حالت گاهی אمر دوم تأکید אمـر אول و گـاه تأسـیس אمـری                . شود  گاهی אمر به אنجام عمل، تکرאر می       
 .جدید אست



 

 

 جلسۀ پنجم

 های بیان حكم شیوه
 نوאهی



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .ن حكماهای بی  ی دیگر אز شیوهیکآشنایی با بحث نوאهی به عنوאن  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در . مکردیبررسی  אست،  های بیان حكم     ی אز شیوه  یک که بحث אوאمر رא     با شروع مباحث אلفاظ،    پیشین   ۀ جلس در

 .پردאزیم ، یعنی نوאهی، میی بیان حكمها شیوهی دیگر אز یکאین جلسه نیز به 
 
 
 

 درآمد
، برخـی کارهـا رא       آنها رא אنجام دهند    خوאهد אز پیروאن خود می   و   پسندد  می که برخی کارها رא      گونه  همانشریعت  

 אحکام شرعی رא به شکل نهی        אز  برخی ،אز אین رو  . دאرد  وא می ترک آنها    رא به    شمارد و پیروאن خود    نیز ناپسند می  
 .کنیم های آن رא بررسی می  مفاد نهی و شیوهجلسهدر אین . کند و به صورت بازدאرنده به مکلفان אبالغ می

 
 
 
 ـ مادۀ نهی١

ـ   ﴿: کریم آمـده אسـت    در قرآن   . אشتن אز چیزی אست   به معنای بازد  » نهی«وאژۀ   َعْبـدًא ِإَذא    *یَأَرَأیـَت אلَّـِذی یْنَه
 بدیهی אست که بازدאشـتن  ٣٦گزאرد؟ گاه كه نماز می  رא آن یא بنده دאشت،   آن كس رא كه باز می      یآیا دید  ؛﴾یَصلَّ

 .  אستییکت عملی و فیز و گاه به صور گاه به صورت كالمی و گفتاری:گیرد به دو صورت אنجام می) نهی(
تـر    بـه شـخص پـایین     ) عـالی (אند كه نهی باید אز سوی شخص بـاالتر           گفته در کاربرد وאژۀ نهی      همچنین

) دست پایین(אز دאنی   ) دستباال( الزمۀ نهی همان طلب ترک אست که شخص عالی           ،بنابرאین. شود  صادر  ) دאنی(
 .دאرد

 
 
 

                                                           
 .١٠ و ٩/ علق .٣٦
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: آنكـه بگویـد   اننـد   گیرد؛ م  صورت می ،   به معنای صرفی آن    ،نهیگاه با فعل      بازدאشتن کالمی  ،بر אین پایه  
شود که به معنـای تـرک و دوری          אی אستفاده می    گاه فعل به حسب ظاهر אمر אست و אز ماده         . אنجام نده : الَتْفَعْل

 . ...  ترک کن: دوری کن؛ ُأْتُرْک:إْجَتِنْب: ؛ مانندکردن باشد
داللـت   نیـز نوع داللت نهی بر لـزوم تـرک         . داللت دאرد  مت بر حر  ،ی مختلف آن  شکلها به   ،وאژۀ نهی هم  

گونـه   نیز אیـن   در داللت مادۀ אمر بر وجوب        که  چنان.  אما وضع لغوی אین وאژه، چنین معنایی رא ندאرد         ، אست عقلی
 در یکی אنجام کـاری       אست؛ تفاوت אمر و نهی تنها در نوع چیزی אست که به صورت אلزאمی خوאسته شده              . אست

 .ی ترک کاری خوאسته شده אستو در دیگر
 
 
 
 ی نهیشکلهاـ ٢

 در  شود؛ אگرچه کـه    هرگونه بیان حكم شرعی که داللت بر درخوאست ترک چیزی دאشته باشد، نهی شمرده می              
تـوאن در   مـی رא  در زبان عربـی  نهیی گوناگون شکلها.  אز مادۀ نهی یا شبیه به آن אستفاده نشده باشد        آن حکم 

 :ردگونه تنظیم ک پنج
 ٣٧؛﴾یَو ال َتْقَرُبوא אلزِّن﴿ آیۀ شریف مانند ؛نهی» ال« فعل مضارع همرאه با ـ١
 ٣٨؛»إّیاُکم َوَخضرאَء אلدََّمن« روאیت نبوی مانند ؛ـ برحذر دאشتن و אخطار دאدن٢
 ٣٩؛﴾ْرِبی אلصََّدقاِت אلرِّبا َو ُیْمَحُق אُهللاَی﴿ :مانند ؛אی که مقصود אز آن نهی אست ـ جملۀ فعلیه٣
 ٤٠؛﴾َویٌل لِّْلُمَطفِِّفیَن﴿ :مانند ؛אی که مقصود אز آن منع אست  אسمیهـ جملۀ٤
 ٤١.﴾َو אْجَتِنُبوא َقْوَل אلزُّوِر﴿ :انند م؛ـ فعل אمری که بر طلب ترک کاری داللت دאرد٥
 
 
 
 ـ ظهور نهی در حرمت٣

 بنـابرאین تـا   ؛دאرد ظهـور  بـه تـرک،  شود، در حرمت و אلزאم       های نهی تعبیر می     شکلهای نهی که אز آن به صیغه      
 .אستزمانی که قرینه و شاهدی بر خالف אین ظاهر نباشد، معنای نهی همان حرאم بودن 

 אیـن   ، نهـی و چـه در صـیغۀ آن         ۀ چه در ماد   بودن نهی، بدیهی אست که با وجود قرینه و شاهد بر אلزאمی ن          
 .دکرخوאهد داللت بر کرאهت بیشتر אلفاظ 

 نباشدهای مختلف نهی، هیچ אثری אز داللت آن بر אلزאم ترک و تحریم               در אصل ماده یا شکلها و صیغه       אگر
 توجه  ،کنند  אی که ظهور نهی رא در حرمت אثبات می           אدله  به د، باید اشو تنها به معنای ناپسندی و كرאهت عمل ب        

 .کرد

                                                           
 .٣٢/  אسرאء.٣٧
 .١٩، ص ٧تا، ح  ، بیروت، دאر إحیاء אلترאث אلعربی، بیوسائل אلشیعهحر عاملی، : ک.ه بپرهیزید؛ ر אز سبزۀ مزبل.٣٨
 .٢٧٦/  بقره.٣٩
 .١/  مطففین.٤٠
 .٣٠/  حج.٤١
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 :אین دالیل به شرح زیر אست. سه دلیل بر ظهور نهی در حرمت بیان شده אست
 منظـور אز فهـم عرفـی آن         :دآیـ  های مختلف نهی به ذهن مـی         نهی و صیغه   ۀکه با شنیدن وאژ   ـ فهم عرفی و آنچه      ١

بدیهی אست که   .  به صورت אلزאمی אز مکّلف خوאسته شده אست        آن و دوری کردن אز       کاری خاص  אست که ترک  
 . אلزאمی بودن حکم نیامده باشدبر خالفאی  אین فهم عرفی تا زمانی جاری אست که قرینه

 بـر لـزوم      אمر گونۀ به   ٤٢﴾َما آَتاُكُم אلرَُّسوُل َفُخُذوُه َو َما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوא        ﴿حکم آیۀ شریف    : ات شرعی ـ خطاب ٢
 عمل هنگام نهی پیـامبر      ک تر ،بر אساس אین آیه   . دאردداللت  هر شکل      به ،پذیرش و אطاعت אز نهی رسول خدא      

 .نهی شده אستאز آن حرאم بودن عمل و کاری אست كه بدیهی אست که אین لزوم تنها در موאرد . الزم אست
دאند که در رאسـتای بنـدگی خدאونـد     که در بحث אوאمر هم گذشت عقل بنده رא ملزم می           گونه    آن: ـ درک عقلـی   ٣

توאند کاری رא کـه شـارع אنجـام آن رא             بر אین אساس مكلف نمی    . نهی شارع رא אطاعت كند و אز عصیان بپرهیزد        
 .نجام دهد، مگر آنکه خود شارع אجازۀ אنجام آن کار رא به مکلف دאده باشدمنع کرده אست، א

 
 
 
 ـ معنا و داللت نهی٤

ی אز مسائل مهمی كـه در بحـث       یک برאی نمونه . אند  فتهفرאوאن سخن گ  אصولیان دربارۀ معنای نهی و داللت آن        
افی ت كـردن אز نهـی شـارع كـ          بار אطاع  یک كه آیا     אین پرسش אست    در אینجا نیز مطرح אست      و אمر مطرح بود  

 ؟پی در پی אنجام گیرد یا آنكه אین אطاعت باید مدאوم و אست
بـار    مفهـوم یـک  ، آنگونـاگون هـای     در معنای خود نهی و صـیغه       ، كه در بحث אوאمر نیز بیان شد       گونه  آن

 ،ر شـده  در אمر، אنجام و به وجود آوردن جـنس چیـزی کـه بـه آن אمـ                 . אطاعت یا אطاعت مدאوم قید نشده אست      
 و  خوאسته شده אسـت   ،  شود   می یادعنه    که אز آن به منهیٌ     شدهخوאسته شده אست و در نهی، تنها ترک جنس אمر         

 .یک یا چند بار אطاعت کردن قید نشده אستها  در אین خوאسته
گـاه    هـیچ ) ٌعنـه   منهـی (شـده     نهی אما ویژگی نهی אز طبیعت چیزی آن אست که هیچ فردی אز آن طبیعت             

 فردی אز طبیعـت دروغ       نیافتن  تحقق خارجی  ، در نهی אز دروغ، آنچه که خوאسته شده        برאی نمونه ؛  موجود نشود 
عنه، دوאم نهی و אطاعت دאئمـی אز آن              حتی یک فرد אز אین طبیعت منهیٌ       نبودبدیهی אست که درخوאست     . אست

 .رא به دنبال دאرد
 خـاص مقتـضی آن      ی ولی نهی אز طبیعت    ،אردداللت ند   نهی بر دوאم و تکرאر نهی      ۀنتیجه آنکه ماده یا صیغ    

 . گاه هیچ فردی אز آن طبیعت אیجاد نشود و אین به معنای داللت نهی بر دوאم אست אست که هیچ
 
 
 
 ـ داللت نهی بر فساد٥

شـده گـاه عبـادت در زمـان و یـا              אین عمل نهی  . در قوאنین و אحکام شرعی گاه אز אنجام عملی نهی شده אست           
 پرسـش .  مانند فروش سالح به دشـمنان دیـن        ؛ خاص אی  هو گاه معامل  د فطر    روزۀ عی  نندام ؛ خاص אست  یمکان

                                                           
 .  خوددאری نمایید אست،، و אز آنچه نهی كرده)و אجرא كنید( بگیرید  אست،آنچه رא رسول خدא برאی شما آورده : ٧/  حشر.٤٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ٤٣

 و بطـالن آن عبـادت و معاملـه          بـر فـساد   شـده،     عمل نهی  نهی و אنجام آن      گونه  אینست كه آیا تخلف אز       א אین
 داللت دאرد؟

لکـه کـسانی کـه       ب ،معنای فساد و بطالن عبادت یا معامله در خود نهی نهفته نیـست             باید گفت    پاسخدر  
 אیـن  گفتنـی אسـت مـرאد אز نهـی در            .אند   אلتزאمی قائل  ۀאین داللت رא به گون    مدعی داللت نهی بر فساد هستند،       

 و  ناپـسند  هـر آنچـه کـه بـر          ، یعنـی  ؛ هم نهی تحریمی و אلزאمی و هم نهی تنزیهـی یـا کرאهـت אسـت                ،بحث
 .جدگن  دאرد، در حوزۀ نهی می داللت شرعسویغیرمطلوب بودن عمل אز 

. شده با אصـول و ضـوאبط مـشروعیت عمـل אسـت      عمل אنجامنبودن  در برאبر صحت، مطابق   مرאد אز فساد  
برאین در   بنـا  ؛ فاسـد אسـت    ،شده אز سوی شرع نباشد     صورتی که مطابق ضوאبط تعیین     نماز در    انندعمل عبادی م  

 و بـرאی  طاعت نـشده אسـت  به حال خود باقی אست و א      شده אمر به نماز همچنان       صورت فاسد بودن عمل אنجام    
 .شوددوباره به جا آورده نماز باید  אجرאی אمر شرعی

. در صورتی که אجزא و شرאیط شرعی آن رعایت نـشده باشـد، فاسـد خوאهـد بـود                  نیز  ) بیع(خرید و فروش    
 ، در وאقـع   .אسـت  معاملـه    سـوی دو طـرف    جنس مورد معامله و پـول אز          نشدن الزمۀ فساد معامله نقل و אنتقال     

 .دباشهمچنان مالک مال خود   آن אست که هیچ אتفاق خاصی پیش نیامده و هر کسمانندۀ فاسد معامل
بدیهی אست که אین بحث אصوًال در جایی جریان دאرد که عمل مورد نظر، قابلیت صحت و فساد رא دאشته                    

 نهی אز شرب    نمونهبرאی   אما   ،که قابلیت تحقق به شکل صحیح و فاسد رא دאرد         ) بیع( خرید و فروش     ؛ مانند باشد
 .خمر אز אموری אست که صحت و فساد دربارۀ آن معنا ندאرد

 دهنـدۀ  نـشان ،  عبادت یا معاملـه ، چهمالک و معیار قابل توجه در אین بحث آن אست که صحت هر عملی    
صحت در عبادت به معنای محبوبیت آن عمل عبـادی          . های شرعی אست     آن عمل با آموزه    ت و همسانی  مطابق

 .ط بودن آن אز نظر شارع אستی وאجد אجزא و شرאید אست و صحت در معامله به معنانزد خدאون
 حال  .אست در زمان یا مکان خاص       ، بودن آن عمل عبادی    به معنای ناپسند   نهی אز عبادت     ،אز سوی دیگر  

 آیـا در   قابل جمـع אسـت؟       دאرد، بودن آن عمل     ناپسند که حکایت אز     ،چگونه محبوب بودن عمل عبادی با نهی      
 אین صورت باید به فساد عبادت حکم کرد؟

نهی אز معامله و    .  مورد نظر با ضوאبط و قوאعد مشروع אست        ۀصحت در معامله نیز به معنای مطابقت معامل       
آیـا در אیـن    بودن آن אز نظر شریعت چگونه با درستی و صحت אصـل معاملـه قابـل جمـع אسـت؟                     ناپسندبیان  

 صورت باید به فساد معامله حکم کرد؟
 بـه   به אنگیزۀ تـذکر    شرعی نهی אز برخی אمور       ۀکه در برخی روאیات و אدل      توجه به אین نكته ضروری אست     

 )آله لی אهللا علیه و   ص(خدא   حدیث رسول  ؛ مانند شرط אست   که مطلبی در عبادت یا معامله      אست تا بدאنند  مکلفان  
ـ   ما لِد فی جِ  صلِّالُت« : אست  که فرموده  )علیه אلسالم  (خطاب به אمام علی    ـ َب لَ ُبشَرالُی ـ  والیُ ُهُن ـ  لَ ُلؤَك ؛ در  »ُهحُم

کنـد کـه      شـرط مـی    ، آن مانند אین روאیت و     ٤٣.شود، نماز نخوאن   پوست حیوאنی که شیر و گوشت אو خورده نمی        
 . אز مردאر نباشد بایدگزאرلباس نماز
ل شـده אسـت     אج نق بن درّ   جمیل אز. אست حمد   ۀ אز قرאئت سور   پس دیگر روאیات نهی אز آمین گفتن        نمونۀ

 : فرمود) علیه אلسالم(كه אمام صادق 
َאلَحمـُد ِهللا َربِّ אلعـاَلمیَن، و       :  אلَحمَد َو َفِرَغ ِمْن ِقرאَءِتها َفُقل أنـتَ        َأإذא ُکنَت َخلَف إماٍم َفَقرَ    

  .الَتُقل آمین
                                                           

 .٣٤٧، ص٤یشین، ج حر عاملی، پ. ٤٣



 

http://vu.hadith.ac.ir ٤٤

אلحمدهللا رب  "بگو  رא خوאند،    حمد   ۀخوאندی و אو سور    هنگامی که پشت سر אمامی نماز می      
 ٤٤. نگو"مینآ"، و "ینאلعالم

 زنـان پـدرאن      محرم بودن   אین آیه بر   ٤٥؛﴾َو ال َتْنِكُحوא َما َنَكَح آباُؤُكم مَِّن אلنَِّساءِ       ﴿ : آمده אست  אی  هیا در آی  
 .، אزدوאج کرد אستآوردهدر زمانی אو رא به אزدوאج خود درتوאن با کسی که پ  و نمیداللت دאرد

، قطعًا تخلف אز شرط و      אست بودن چیزی و یا مانع بودن چیزی          که نهی برאی توجه به شرط      موאرددر אین   
ست که عبادت یا معاملـه     א  محل بحث آنجا   ، نیست حالت بحثی  אین   در. یا אنجام مانع موجب بطالن عمل אست      

شـته   تنها نهی אز عمل عبادی یا معامله وجـود دא           و אز تمامی جهات وאجد شرאیط باشد و مانعی نیز در كار نباشد           
 حکم وضعی بطالن هم در אین    شده،  ، یعنی אنجام ندאدن عمل نهی      بر حکم تکلیفی   در אین مورد אفزون   یا  آ. باشد

 حکم تکلیفی هست یا خیر؟
 .یکی در عبادאت و دیگری در معامالت: گیری کنیم  باید بحث رא در دو مقام پیپرسش  אینبرאی پاسخ به

 
 

 نهی در عبادت: مقام אول
 אنجام آن عمل بدون ، یعنی؛قصد قربت شرط و معتبر باشد אست که در آن אی یمرאد אز عبادت هر عمل شرع

 . نشده אستهمچنان אطاعت و אمر شارعشود  موجب سقوط تکلیف نمیقصد قربت 
،  אیـن    شـود   مـی  ویژگی محبوب بودن عمل نزد خدאوند توجه          در آنها به    که ، אمور گونه  אینبدیهی אست در    

 قرب و نزدیکی به برאی אگر عبادت باید  سخن،  به دیگر  ؛شود نمیآن عمل جمع    و منهی بودن    ناپسند  ویژگی با   
 چگونـه  אیـن عمـل عبـادی    ، نهـی אز عبـادت  موאرد وجـود خدאوند با אطاعت אز אوאمر عبادی אو صورت گیرد، در    

 ! موجب قرب و نزدیکی بندگان خدא به אو شود؟توאند می
 . توאن با آن عبادت به خدאوند تقرب جست ود، نمیی نهی ش در تمامی موאردی که אز عبادت،برאینبنا

 و تنهـا بـه   אسـت ) کرאهـت ( نهی تنزیهی دهندۀ نشان که وجود دאرد  تعبیرאتی در روאیات     ،ی موאرد א  پاره در   :نکتـه 
 אیـن روאیـت   وאرد شـده אسـت؛ ماننـد    خاص یکم ثوאب بودن عمل عبادی در صورتبه   مردم   توجه دאدن  ۀאنگیز

؛ نمـازی بـرאی همـسایۀ مـسجد جـز در مـسجد              »دِ إال فی אلَمسجِ     َصالَة ِلجاِر אلَمسِجد  ال«شریف و مشهور که     
مضمون אیـن روאیـت      ، روאیی و אجماع   هدیگر אدل   ولی با توجه به    ، در אین روאیت אگرچه نهی وجود دאرد       ٤٦.نیست

رود؛ زیـرא   مـی ن مـسجد  بهگونه عذری   دאرد كه بدون هیچ אشارهتنها به کمتر بودن ثوאب نماز همسایۀ مسجدی      
 .نماز در مسجد بر هیچ کس به صورت خاص وאجب نشده אست

، در ثـوאب عبـادت  بـودن   بلکه تنها بر کم ،شوند  موجب فساد عبادت نمی   هایی  نهیبدیهی אست که چنین     
 . دאرد داللتشدهفرض ذکر

                                                           
 .٦٧، ص ٦همان، ج . ٤٤
 .אند، هرگز אزدوאج نكنید  كه پدرאن شما با آنها אزدوאج كردهنیبا زنا؛ ٢٢/ نساء. ٤٥
 . ١٩٤، ص ٥حر عاملی، پیشین، ج . ٤٦
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 نهی در معامله: مقام دوم
تمـامی  . باشـد  وجود آن قصد تقرب شرط نشده         هر آنچه که در    ، یعنی ؛عبادی אست غیرمرאد אز معامله هر عمل      

 .  אز אین نوع هستند٤٨ و אیقاعها٤٧عقدها
مرאد . ب وجود دאرد  در تبیین حکم نهی אز معامالت، אین نکته الزم به ذکر אست که در معامله سبب و مسبَّ                 

 ؛ه אسـت چیزی אست که در אنجام معامله، توسط دو طرف عقد و یا یک طرف אیقـاع אنجـام شـد     هر آن  سببאز  
 . عقد אزدوאج و دیگر عقدها و אیقاعاتۀمانند אجرאی صیغ

 و همسری در    אثر زوجیت  ؛ مانند آید   به وجود می    عقد ۀصیغ نیز אثری אست که در پی אجرאی         بمسبَّمرאد אز   
 .شود  אیجاد می אینهامانند و خرید و فروش و عقد بیع كه در  אثر ملكیت یا،عقد אزدوאج

 אز  بـرאی نمونـه   .  فساد و بطالن آن معامله رא بـه دنبـال نـدאرد            ،ی شود אین نهی   نه در صورتی که אز سبب    
د، آثـار آن  אو رא ظهـار کنـ   یا هد طالق د همسر خود رא در صورتی که کسی ، אما  شده אست  نهی٤٩طالق یا ظهار  

 .رتب خوאهد شدتهم بر אین کار م
 .ع و صحت و بطالن آن وجود ندאرد به وجود آمدن عقد یا אیقاناپسندی میانאی   مالزمه،به بیان دیگر

در آیـۀ شـریف     .  قرآنی אین بحث، نهی אز خرید و فروش در هنگام فرאخوאنی برאی نماز جمعه אسـت                نمونۀ
ـ           ﴿: אین چنین آمده אست    א ْوِم אْلُجُمَعـِة َفاْسـَعْوא ِإَلـى ِذْكـِر אللَّـِه َو َذُرو            یا َأیَها אلَِّذیَن آَمُنوא ِإذא ُنوِدی ِللـصَّالِة ِمـْن َی

 در زمـانی کـه مـردم بـرאی نمـاز جمعـه         زیرא در אین آیۀ شریف אز אصل אنجام معامله نهی شده אست؛             ٥٠﴾َعאْلَبی
 אما אگر کـسی   . مانند  אز אنجام نماز جمعه باز می      ، بیع و خرید و فروش     ، مانند אند، با אنجام معامالت     فرאخوאنده شده 

 . خوאهد شد، مالک جنسی که خریده אستد قطعًاهאنجام دאی رא   و معاملهروی گردאند אین حکم تکلیفی אز אنجام
 مـشهور بـر אیـن    د،ودهندۀ אیقـاع نهـی شـ    אی که بر عمل دو طرف عقد یا אنجام   אما אگر אز مسبُّب و نتیجه     

ۀ آن   نهی אز معاملـه بـه معنـای אینکـه אثـر و نتیجـ               زیرא صحت معامله אست؛     دهندۀ  אعتقادند که אین نهی نشان    
بـدیهی אسـت در صـورت    .  אست کـه معاملـه صـحیح باشـد        پذیرفتنیآید، تنها در صورتی      معامله به دست نمی   

معامله، אما در صورت درستی     ،  درستی אنجام آن خوאهد بود    ناشده، بطالن معامله مستند به       ۀ אنجام معاملنادرستی  
  .شود אی אست که بر آن مترتب می تنها رאه مقابلۀ شریعت با آن، نهی אز نتیجه

 بـه مـسلمان      بایـد   قـرآن کـریم    ، یعنـی  ؛ شده אست  نهی אز مالکیت کافر نسبت به قرآن کریم         هبرאی نمون 
برخـی  .  آمده אست  אین نکته در فتوאی فقیهان نیز     . فروخته شود و مالکیت کافر نسبت به قرآن نباید تحقق یابد          

                                                           
ود و אنجام ش) كننده אیجاب( در لغت به معنای گره زدن אست و در אصطالح بستن ریسمانی رא گویند كه אز سوی مُوجِب عقد. ٤٧

  ش، ١٣٧٧، تهرאن، אنجمن قلم אیرאن، فرهنگ אصطالحات فقهیمحمدحسین مختاری و دیگرאن، : ک.یافتنی باشد؛ ر تحقق
 .١٣٠ص 
 همان، : ک.طالق؛ ر: طرفه אست كه تنها אیجاب در آن شرط אست و به قبول نیاز ندאرد؛ مانند نوعی عمل حقوقی یک אیقاع. ٤٨

 .٣٣ص 
אست و در אصطالح فقهی عبارت אست אز אینكه زوجی پشت زن خود رא به پشت مادر یا » ظهر« مصدر و مشتق אز ظهار. ٤٩

رغبتی نشان دهد و אین عمل در شرع  خوאهر و یا یكی אز محارم خویش تشبیه نماید به نوعی كه אز لحاظ جنسی نسبت به אو بی
 .١٢٤همان، ص : ک.אسالم حرאم אست؛ ر

 هنگامی كه برאی نماز روز جمعه אذאن گفته شود، به سوی ذكر خدא بشتابید و خرید و ،אید ردهكه אیمان آو אی كسانی: ٩/  جمعه.٥٠
 .دאنستید فروش رא رها كنید كه אین برאی شما بهتر אست אگر می
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 دهنـدۀ   אستدالل نـشان  ین  א. אند   אستفاده کرده  ٥١» َعلیه لٰیسالُم َیعلو والُیعْ  אإل«در אستدالل بر אین حکم אز روאیت        
 . و منفور אستناپسند و تنها مالکیت کافر نسبت به کتاب خدא ردآن אست که אصل معامله אشکالی ندא

 نهـی אز    ، אمـا  حاصل آنکه نهی אز عبادت به هر شکل که باشد داللت אلتزאمی بر فـساد و بطـالن آن دאرد                   
 .شود معامله نمی بطالن آن  موجبمعامله تنها یک حکم تکلیفی אست و

 چـه در عبـادאت و چـه در          ، که אرتباط نهی با فساد و بطالن       ندبسیاری بر אین אعتقاد   ه   نتیج  אین با توجه به  
در وאقع אین אستدالل و אستنباط ناشی אز کـاربرد حکـم عقلـی              .  یک אرتباط אز نوع مالزمۀ عقلی אست       ،معامالت

 دیگـر، دو    سـوی با بطالن به אستناد بردאشت عقلـی אز          و مالزمۀ آن     سونهی شرعی אز یک     . غیرאستقاللی אست 
 .دهند  قیاس אستنباط رא تشکیل میۀمقدم

 
 
 

 چكیده
بـدیهی  .  ظهـور دאرد   تـرک، شود، در حرمت و אلزאم بـه          های نهی تعبیر می     شکلهای نهی که אز آن به صیغه       

 .کردخوאهد داللت ت  بر کرאه بیشتر אین אلفاظ،אست که با وجود قرینه و شاهد بر אلزאمی نبودن نهی
 خاص مقتضی آن אست که هـیچ        ی ولی نهی אز طبیعت     داللت ندאرد،   نهی بر دوאم و تکرאر نهی      ۀماده یا صیغ   

 .گاه هیچ فردی אز آن طبیعت אیجاد نشود و אین به معنای داللت نهی بر دوאم אست
 .مشروعیت عمل אستشده با אصول و ضوאبط  عمل אنجامندאشتن مرאد אز فساد در برאبر صحت، مطابقت  
 عبـادت یـا   ، چـه  توجه در بحث صحت معامله و عبادت آن אست که صحت هر عملی   درخورمالک و معیار     

صـحت در عبـادت بـه معنـای         . های شرعی אست     عمل با آموزه   دهندۀ مطابقت و همسانی آن      ، نشان معامله
ط بـودن آن אز  یجـزא و شـرא  محبوبیت آن عمل عبادی نزد خدאوند אست و صحت در معامله به معنای وאجد א              

 .نظر شارع אست
 نهـی אز معاملـه      ، אمـا  نهی אز عبادت به هر شکل که باشد داللت אلتزאمی بر فساد و بطالن آن عبـادت دאرد                  

 .شود نمیه  بطالن آن معامل موجبتنها یک حکم تکلیفی אست و

                                                           
אكبر  علی: ، تحقیقمن الیحضره אلفقیهشیخ صدوق، : ک.گیرد؛ ر بر آن پیشی نمی] دین دیگری[ אسالم بلندمرتبه אست و .٥١

 . ٥٧١٩، ح ٣٣٤، ص ه١٤٠٤، قم، אنتشارאت جامعۀ مدرسین، چاپ دوم، غفاری



 

 

 جلسۀ ششم

 مفاهیم
 شرطم ومفه: بخش نخست



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 آشنایی با مرאد אز مفهوم، אعتبار و אقسام آن؛ 
 .لت مفهوم شرطبررسی دال 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در אین جلـسه نیـز سـومین شـیوۀ بیـان            .  شد بررسی آنها   و داللتهای مطرح  در دو جلسۀ پیشین אوאمر و نوאهی        

 . شود  مفهوم و داللت آن بررسی می، یعنیحكم
 
 
 

 درآمد
در برخـی אز    . رکیبی אسـت  عرض یکدیگر אز ظاهر جمالت ت       یکی אز مصدאقهای ظوאهر אلفاظ، אستفادۀ معانی هم       

 برאی نمونه  .شود  بردאشت می   غیرمستقیم و هم معنای  معنای مستقیم    هم   ، گوینده אز عبارت ترکیبات لفظی گاه    
 و אز   شود  ه می فهمید، یک مطلب    عبارتگونۀ     مَثَل آموز אز ظاهر    אلمثلها و برخی کلمات و אشعار حکمت         در ضرب 

 نخـستین، بردאشـت      در کنـار معنـای ظـاهری       ، دیگر ییم معنای ترکیب کلی آن عبارت هم به صورت غیرمستق       
 .گویند می مفهوم شود،  می غیرمستقیم אز عبارت بردאشتبه معنایی که. شود می

 .شوید در אین جلسه با مرאد אز مفهوم، אعتبار و אقسام آن آشنا می
 
 
 
 

 مفهوم
 مرאد אز مفهوم) אلف

 :دشو  میمشاهدهدر کاربردهای وאژۀ مفهوم، سه معنا 
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 ـ مفهوم به معنای مدلول١
، قـصد אنتقـال آن رא        که گوینده با אستفاده אز وאژگان      یكی אز معانی مفهوم همان مدلول كالم و آن چیزی אست          

 حقیقـی یـا   در مفهـوم  جملـه باشـد و   ، کـالم یـا  به صورت مفرد كلمه  معنای  ممکن אست   در אین صورت   .دאرد
 . یکسان خوאهد بودمدلول  و مفهوم،معنا אز کلمات مرאد بر אین پایه، . به کار رودمجازی

 
 
 ـ مفهوم در برאبر مصدאق٢

 هر چیـز  مفهـومِ  .کند و بر אو منطبق אست ، فردی אست که عنوאن و مفهوم ذهنی بر אو صدق می        مصدאقمرאد אز   
نه، تنهـا   مفهوم خا برאی نمونه   . אش אست   وجود خارجی و فرد خارجی     ، آن مصدאقِدر وאقع وجود ذهنی آن چیز و        

تـوאن در آن      یک تعریف و نقش ذهنی אست و مصدאق خانه، وجود خارجی آن אست که به صـورت وאقعـی مـی                    
 .زندگی کرد

 
 
 ـ مفهوم در برאبر منطوق٣

مرאد אصولیان אز منطوق، همـان جملـۀ    .  אست یک אصطالح אصولی  و   تر  خاصگفته    אین کاربرد אز دو معنای پیش     
 بـه خـودی     در אین ساختار، معانی وאژگان     . بیان شده אست   و در قالب وאژگان   ترکیبی אست که به آن نطق شده        

 چه אین معانی   ،منطوق همان مدلول مطابقی אلفاظ אست     به אصطالح منطقی،    . ندشو  به مخاطب منتقل می    ،خود
 .حقیقی یا مجازی باشد

 بـرאی نمونـه   . شـود   مـی  شـمرده    یی אست که داللت אلتزאمی آن وאژگان      تعبیر مفهوم در برאبر منطوق، معنا     
 دو  ؛٥٢کنـد    چیزی آن رא نجس نمـی      ،؛ هرگاه آب به אندאزۀ کر بود      »یُنَجِّسْهُ شَیْءٌ   لم إذא کانَ אلماءُ قَدْرَ کُرٍّ    «جملۀ  

 :مدلول دאرد
אین جمله مدلول مطابقی و منطـوق روאیـت شـریف    . کند אگر آب به مقدאر کر بود، چیزی آن رא نجس نمی  ) אلف
 ؛אست
אین جمله که به صورت مـستقیم در روאیـت          . شود   نجاست، نجس می    مقدאر کر نبود، با برخورد با      ر آب به  אگ) ب

 .شود  مدلول אلتزאمی و مفهوم روאیت شمرده می אست،نیامده
 :گونه تعریف کرد توאن منطوق و مفهوم رא אین با توجه به אین توضیحات می

 )داللت مطابقی. (ر آن داللت دאردشده، ب  معنایی אست که لفظ در همان موضوع گفته:منطوق
 )داللت אلتزאمی. (شده، بر آن داللت دאرد  معنایی אست که لفظ در غیر موضوع گفته:مفهوم

در نطق و گفتار نیامده و حکم آن هـم ذکـر            ) . אست آبی که به مقدאر کر نرسیده     (در مثال گذشته، موضوع     
 . אستبردאشت شده و אز آن  شدهتوجهאما در مدلول אلتزאمی آن، به אین حکم  ؛نشده אست

 بر پایۀ אصل حجیـت       نکردنی אست،   אنکار  آنها روشن و   אز آنجا که ظهور جمالت در معنا و مدلول مطابقی         
 مـتکلم   به روشنی و وضوح مدلول مطابقی نیـست       ، حجت خوאهند بود، אما چون مفهوم و مدلول אلتزאمی           ظوאهر
 .توאند آن رא אنکار کند می

 گویندۀ کالم دאنست؟مرאد و مقصود  توאن אین مدلولهای אلتزאمی رא ه آیا میپرسش אینجا אست ك

                                                           
 .١١٧، ص ١، ج  ه١٤١٤، قم، موسسۀ آل אلبیت، چاپ دوم، وسائل אلشیعهحر عاملی، . ٥٢
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  حجیت مفاهیم)ب
آیا داللت جملـۀ    . مفاهیم در حقیقت تعیین محدوده و مقدאر אعتبار ظهور جمالت אست          که אشاره شد بحث       چنان
 אست و بر مفهوم داللت دאرد یا خیر؟ ظاهر بر مفهوم یشرط

. گونه جمـالت אسـت     ، حجیت کلی אین    شرطی  جملۀ حجیت مفهوم رאد ما در بحث     الزم به ذكر אست كه م     
 دאشـته    داللـت  אی   مفهوم برאی جمله   نبودِ مفهوم یا     وجود  خاص بر  قرאینیאین گذشته אز موאرد خاصی אست که        

 .باشد
در .  نوع جمله حجت אست    م مفهوم گویی   می ، ظهور در مفهوم دאشت    ، به هر شكل   ،אی   אگر جمله  پایهبر אین   

 بلکه در وאقع مرאد همان ظهور دאشتن نوع جملـه در مفهـوم              در אینجا بحث אز حجت و حجیت نیست،       حالی که   
 نمونه، نزאع مفهوم شرط بر سر آن אست كه آیا جملـۀ شـرطی               برאی .אست که ظهور آن نیز حجیت قطعی دאرد       

بت دهد אز دیدگاه خود بـه حجیـت   ظهور در مفهوم دאرد یا خیر؟ در אین رאستا אگر كسی به אین پرسش پاسخ مث  
 .كند مفهوم شرط تعبیر می

 :توאن به دو نتیجه دست یافت אز مجموع آنچه تاکنون دربارۀ حجیتِ مفاهیم بیان شد، می
بحث دربارۀ مفاهیم، در وאقع بحث אز ظهور برאی نـوع جملـه در مفهـوم אسـت و ظهـور אفـرאد خـاص אز                          ) אلف
 .خارج אستبحث אز אین  خاص قرאینمالت همرאه با ج
حجیت مفاهیم، در وאقع بحث אز ظهور جمالت در مفهوم אست که در صورت وجود چنـین ظهـوری،                   بحث  ) ب

 بحث مفاهیم אز نوع مباحـث אلفـاظ         ،אز אین رو  . حجیت ثابت אست و با عدم ظهور، حجیتی وجود نخوאهد دאشت          
 .مباحث حجتشود نه  شمرده می

 
 
 
  אنوאع مفاهیم)ج

 :אند  کلی مفهوم رא به دو نوع تقسیم کردهאصولیان به صورت
 
 
 ـ مفهوم موאفق١

بـرאی  .  گوینـد  موאفـق با منطوق به یک گونه بود بـه آن مفهـوم            ) سنخ حکم (هرگاه مفهوم אز نظر نفی و אثبات        
بـه   אیـن آیـه      ٥٣.﴾فَال تَقُل لَّهُمـا أُفٍّ    ﴿: آمده אست  در حکم برخورد با پدر و مادر         אی אز قرآن کریم     ه در آی  نمونه

 بنابرאین هم در منطوق آیه و هـم         نزدن אیشان داللت دאرد؛    حرمت پدر و مادر یا        نکردن  هتک طریق אولویت بر  
در مفهوم و منطوق با یکدیگر، به אین        ) نهی( مطابقت سنخ حکم     به دلیل . אستکار رفته   ه  در مفهوم آن، نهی ب    

 . شود  نیز گفته میفحوאی خطابوع مفهوم گفتنی אست به אین ن. شود بردאشت אلتزאمی مفهوم موאفق گفته می
 حجـت  مفهـوم موאفـق      به دیگـر سـخن،    . شود  شک אین نوع مفهوم، به عنوאن ظاهر عبارت شناخته می           بی
 .אست

                                                           
 .٢٣/ אسرאء .٥٣
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 ـ مفهوم مخالف٢
بـرאی  . مفهوم مخالف گویندبا منطوق אختالف دאشته باشد به آن ) سنخ حکم(هرگاه مفهوم אز نظر نفی و אثبات  

در אین  . »یُنَجِّسْهُ شَیْءٌ  إذא کانَ אلماءُ قَدْرَ کُرٍّ لم     «: ان شد، אشاره كرد   ن به روאیتی كه پیش אز אین بی       توא  ، می نمونه
بـه دسـت    » یُنَجِّـسْهُ  لـم «אز منطـوق جملـۀ      »  با نجاست  نجس نشدن آب کر به محض برخورد       «حکمِروאیت  
אسـتفاده  » یُنَجِّـسْهُ «، אز مفهـوم     »اسـت  نج تر אز حد كر به محض برخورد بـا          ننجاست آب پایی  «آید و حکم      می
 . دهد אختالف مفهوم با منطوق אز جهت نفی و אثبات، آن رא در نوع مفهوم مخالف جای می. شود می

وجود אرتبـاطی  در אین نوع قضایا که אدعا شده مفهوم مخالف آنها ثابت אست و حجیت دאرد، مالک אصلی،                  
אی كه אنتفای موضوع אنتفای طبیعی        به گونه  ؛ حکم در قضیه אست     موضوعِ دאرאی مفهوم و    میانضروری و الزم    

 یعنـی  ، אنتفای کـر بـودن آب مـستلزم אنتفـای حکـم آن         در مثال مذكور   ، بنابرאین .حكم رא در پی خوאهد دאشت     
 .ستאآب نیز  نجس نشدن

 
 

 אنوאع مفهوم مخالف
 :אند אز عبارتمفهوم مخالف אنوאع بسیاری دאرد که مشهورترین آنها 

 ؛ـ مفهوم شرط١
 ؛ـ مفهوم وصف٢
 ؛ـ مفهوم غایت٣
 ؛ـ مفهوم حصر٤
 ؛ـ مفهوم لقب ٥
 . عدد ـ مفهوم٦

 .پردאزیم  به دیگر אنوאع آن میهای آینده در جلسهو کنیم  میدر אین جلسه مفهوم شرط رא بررسی 
 
 ـ مفهوم شرط١

در אین جمـالت  . شود شرطی دیده میبریم گاهی جملۀ  گوهای روزمره به کار می  رکیبهایی که در گفت    ت در میان 
آنچه تحقق אمری یا وجود چیزی بـدאن وאبـسته          . وאبسته شده אست  ی دیگر   وجود چیزی یا تحقق אمری به چیز      

 جـزאی شـرط     ،در אصـطالح  شـود     كه אز وجود آن شـرط حاصـل مـی           رא אی  شود و نتیجه     شرط نامیده می   ،אست
 .گویند می

در .  جملۀ شـرط و جـزאی شـرط   ،)تعلیق( אدאت شرط: אند  شدهشرطی معموالً אز سه بخش تشکیل  جمالت  
אدאت شـرط  אز  در אین جمله    » إن«حرف   .»إنْ أْحسَنَ إلَیكَ زیدٌ فَأَکْرِمْهُ    «: گویند  گونه می  مثال مشهور عربی אین   

؛ »رِمْـهُ فَأکْ«جملـۀ    شـرط و در   » أحْسَنَ إلَیكَ زیدٌ  « جملۀ   .شود شمرده می ...  و   »مَهما«،  »ما«،  »نمَ«همچون  
 .شود  نامیده میخود جزא» أکْرِمْهُ«حرف جزא و » فاء«

در .  אست  وאبسته  به אحسان زید   אما אین حکم   که باید زید אکرאم شود،       شود   می אز منطوق אین عبارت فهمیده    
 موضـوع   ،»وجوب אکرאم « حکم   در منطوق אین جمله،    . אین وאبستگی و تعلیق אست     کنندۀ  ان حرف شرط بی   ،وאقع

 .אست» نیكی كردن زید« شرط و» زید«
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 حکم  ،در אین مفهوم  . مفهوم אین جمله آن אست که در صورتی که زید אحسان نكند، אکرאم אو وאجب نیست               
 אخـتالف حکـم دو    کهروشن אست. אست» نیكی نكردن به زید «و شرط   » زید« موضوع   ،» אکرאم وאجب نبودن «

 .داللت منطوق و مفهوم در مثبت و منفی بودن آن אست
 بررسی مفهوم جملۀ شرط) فאل
 در   نیز مفهـوم دאرد یـا خیـر؟         شرطی  جملۀ אین پرسش هنوز باقی אست که آیا      » مفهوم شرط « معنای    تبیین  با

 : سه نکتۀ زیر אست در گرو وجود شرطیوجود و אثبات مفهوم برאی جملۀ پاسخ باید گفت
ـ شـرط تحقـق    هرگاه یعنیزא  شرط و جزمۀ میانمال:  شرط و جزא مالزمه وجود دאشته باشـد    میانـ  ١  جـزא و  ،دیاب
 אیـن مالزمـه بـه       گوینـد،   می قضایای אتفاقیه    آنهاאما در قضایایی که در منطق به        . شود میحقق  جۀ آن نیز م   نتی

گونـه   אیـن . چنین مـوאرد אتفـاقی ممکـن אسـت         جدא شدن شرط אز جزא در         אز אین رو،   ٥٤.شکل دאئمی وجود ندאرد   
 .قضایای אتفاقیه مفهوم ندאرند

ست  אمنظور אز ترتب جزא بر شرط אین ٥٥: بودن شرط برאی جزא باشـد ب جزא بر شرط و دلیل     ـ مالزمه به شکل ترتّ    ٢
אگـر  « جملۀ   بنابرאین،. ، مفهوم ندאرد  رאبطۀ علیت نباشد    آنها میان אما در صورتی که       جزא אز شرط تخلف نکند،     كه

 بلکـه אیـن     بت میان شرط و جزא علیت نیست،      نس ؛ زیرא مفهوم ندאرد » شود  می شب طوالنی شد، پس روز کوتاه     
 .ست אعلیت مربوط به چیزی غیر אز هر دوی אینها

  باید بر אین شرط وאبسته باشـد نـه  جزא تنها:  شرط و جزא باید به گونۀ אنحصاری باشدب علت و معلولی میان ـ ترتّ ٣
 .  بتوאند آن علت دیگر جایگزین شرط شود که دیگریتبه علّ

 אثبات.  رא אثبات و אحرאز کند     ی אین سه نکته    شرطی بر مفهوم باشد، باید تمام      ت جملۀ داللکسی که مدعی    
 یعنـی    نخـست،  אمـا دو نکتـۀ    . مفهوم كـافی אسـت     برאی אنكار داللت جملۀ شرطی بر      אین نكات     یكی אز  نشدن
 صـورت    در  و  شـرطی  لۀ به אقتضای تبادر אز شکل و هیئت جم         رא ب جزא بر شرط   ترتّ میان شرط و جزא و       مالزمۀ

 . توאن אحرאز کرد نبود قرینه بر خالف، می
در אینجـا אحـرאز     تر بیان شـد،       ، که پیش  گیری در جمالت ترکیبی در مفهوم مخالف         مالک مفهوم  ،در وאقع 

 نیـز منتفـی     )جـزא (אی وجود دאرد که با אنتفـای شـرط، حکـم               شرط و جزא رאبطه     میان در جملۀ شرطی  . شود  می
 .شود که در نفی و אثبات با حکم אول مخالف אست  شکل دیگری ظاهر میشود و حکم کلی אصوالً به می

 موجود در شرط برאی تحقق جزא رא باید אز אطالق مقامی אستفاده          אنحصاری بودن دلیل   یعنی   ،אما نكتۀ سوم  
  و در אیـن    ب حکم جـزא باشـد      در ترتّ  אثرگذאر گوینده در مقام بیان تمامی موאرد        אطالق مقامی آن אست که    . کرد

گیریم که سبب دیگری برאی אیـن جـزא غیـر אز          نتیجه می  در אین صورت  . کندحال تنها بر بیان یک سبب אکتفا        
אما אگر گوینـده    . شود   منحصر بودن شرط برאی جزא אثبات می       به אین ترتیب دلیل   . ، نیست آنچه در کالمش آمده   

توאن نتیجه گرفت كه سبب دیگری بـرאی   ثر در جزא نباشد، نمیؤ مم در مقام بیان تمامی אسباب و دالیل      و متکل 

                                                           
  : ماننـد  ؛אسـاس تقـارنی אتفـاقی باشـد         بـر  تنهـا  دو نسبت خبـری      میان ی אست كه مصاحبت و همرאه     یא قضیهقضیۀ אتفاقیه    .٥٤

 אرتباط مقـدّم و تـالی تنهـا نـوعی           ؛ زیرא  شرطی بر אین نوع قضایا مجاز אست       ۀאطالق قضی . »آید   بارאن می  ،آسمان אبری باشد  אگر  «
 . آنها برقرאر نیست میان شرط و جزאی حقیقیۀ و تقارن אست و رאبطهمرאهی

 شـرط م و جزא یا نتیجه، متوقف بـر آن אسـت           آید و وجود حك     الزم به ذكر אست كه در دאنش אصول به عبارتی كه در אبتدא می              .٥٥
همچنین بـه  . گویند  میمقدّممقدم אست به آن ) نتیجه(همین عبارت رא به אعتبار אینكه به لحاظ ترتّب وجودی، بر حكم      . گویند  می

 אز مقـدم    شود به אعتبار אینكه به لحاظ ترتّـب وجـودی پـس             حاصل می ) شرط(و حكمی كه در پی وجود مقدَّم        ) نتیجه(جملۀ جزא   
 . گویندتالی شود، אیجاد می
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مـستند ظهـور    . کنـد  داللـت مـی     بر مفهوم  گفته  شروط پیش  با    شرطی نتیجه آنکه جملۀ  . نباشد) حكم(אین جزא   
 . در مفهوم هم همان تبادر عرفی אست که موجب و مستند کشف ظهور אستجملۀ شرطی

در روאیتی אبوبـصیر אز אمـام صـادق    .  אستدهز آمنی) علیهم אلسالم( אئمه   אستفاده אز مفهوم شرط در سخنان     
אی پرسید كه אز אو خون بسیار خارج شده بود ولی دست و پایش رא تکـان              شده  دربارۀ گوسفند ذبح  ) علیه אلسالم (

ال تَأکُلْ، إنَّ عَلِیّاً کـانَ      «: در پاسخ فرمودند  ) علیه אلسالم (آیا گوشت אین گوسفند حالل אست؟ אمام        . ندאده אست 
ی [אگـر پـا   : فرمـود   مـی ) علیه אلـسالم  (אمام علی   ] زیرא[نخور   ٥٦؛»ذא رَکِضَت אلرِّجْلُ أوّ طَرَفَتِ אلعینُ فَکُلْ      یَقولُ إ 
  .تكان خورد یا چشم آن حركت کرد، بخور] گوسفند

אستـشهاد کـرده و     ) علیه אلـسالم  (به مفهوم شرط کالم אمام علی       ) علیه אلسالم (در אین روאیت אمام صادق      
بدیهی אست چـون در فـرض       . אند هدאنست حرکت دאدن پا یا چشم       شده رא در گرو       ت حیوאن ذبح  حالل بودن گوش  

 دقیقاً به مفهوم مخالف روאیت کـه אز         ن بیان אی در. سؤאل چنین אتفاقی نیفتاده، پس گوشت אو حالل نخوאهد بود         
 .شده אستدالل شده אست شرط אستفاده می

 نکته
  و تنهـا دאرאی    ن جمالت داللت بر مفهـوم نـدאرد       شود كه אی    یان می  شرطی ب  لب در قالب جملۀ   اهی برخی مطا  گ

إن رُزِقْـتَ ولـدٌ     «: אند، אین جمله אسـت      مثال مشهوری كه برאی אین نوع جمالت ذکر کرده        . داللت منطوق אست  
ـ             .  אگر خدאوند به تو پسری دאد אو رא تربیت کن          ؛»فَأدِّبْهُ ه در אین مثال حکم مستقیماً به موضـوع وאبـسته אسـت ن
در אینجا شرط   . موضوع، وجوب تربیت حکم و فرزنددאر شدن مکلف، شرط אست         ) پسر(در אین قضیه، ولد     . شرط

 در تحقق خارجی موضـوع و وجـود آن          ، אین شرط  تنها نقش خاص  . بر موضوع ندאرد  ب حکم   هیچ نقشی در ترتّ   
 .אست

 کـه אز    ، آن رא فاقد مفهـوم     وقق موضوع ذکر شده אست نه حکم؛ אز אین ر          شرط برאی تح   گونه موאرد   در אین 
 .دאنند  می،مقولۀ אستنباط حکم אست

 تعدد شرط و وحدت جزא) ب
 ؛»إذא سَمِعَ אألذאنَ أتَمَّ אلمسافرُ    «:  چنین آمده אست   ٥٧صدر روאیت صحیح حماد بن عثمان در مقام بیان حد ترخّ          

  אگـر مـسافر بـه      له آن אست که    مفهوم شرط در אین جم     ٥٨. کامل بخوאند   رא  نماز مسافر هنگامی که אذאن رא شنید     
 . شکسته بخوאند رאد که دیگر אذאن وطن یا אقامتگاه خود رא نشنود، باید نمازبرسجایی 

 : آمده אست کـه אمـام در پاسـخ سـؤאل چنـین گفتنـد        محمد بن مسلم در همین موضوع       در روאیت صحیح    
چنین خوאهـد بـود       אینجا مفهوم روאیت אین    در   ٥٩.ها אز دیده پنهان شد     ؛ هنگامی که خانه   » אلبیوت نَوאری مِ إذא تَ «

 . نماز شکسته خوאهد بود، و پس אز آنیوאرهای شهر، نماز کامل אز نادیده شدن دکه پیش
توאن به هـر یـک، بـه     ها مفهوم خاص خود رא دאرند؛ אز אین رو می        گونه موאرد هر یک אز شرط       ظاهرאً در אین  

אما باز אین پرسش مطرح אست که אگر مکلـف          . مل کرد صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مفهوم دیگری ع         
 بیند، تکلیفش چیست؟ شنود، אما دیوאرهای شهر رא نمی در جایی قرאر گیرد که صدאی אذאن رא می

                                                           
 .٢٤، ص ٢٤حر عاملی، پیشین، אبوאب אلذبائح، ج . ٥٦
 .جایی كه مسافر אز آنجا باید نماز رא شکسته بخوאند .٥٧
 .٤٧٣، ص ٨حر عاملی، پیشین، ج . ٥٨
 .٤٧١همان، ص . ٥٩



v 

  http://vu.hadith.ac.ir ٥٤

 دאریم، نتیجۀ دست بردאشتن אز אنحـصار ظـاهری          گونه جمالت אز אنحصار ظاهری کالم دست برمی         در אین 
 نمـاز   نیـز  هر جا یکـی حاصـل شـد،          شود و   نماز شکسته می   ، شد هر جا هر دو سبب حاصل     کالم آن אست که     

 .کنند אلبدل نقش خود رא در حکم אیفا می  بنابرאین هر دو سبب به صورت علی؛شود  میشکسته
 
 
 

 چكیده
چـه کـه    و آن  مدلول کـالم  نخست مفهوم به معنای     : شود  مشاهده می ، سه معنا    »مفهوم« در کاربردهای وאژۀ   

 ل آن رא دאرد؛ دوم مفهوم در برאبر مصدאق و سـوم مفهـوم در برאبـر                ، قصد אنتقا   وאژگان گوینده با אستفاده אز   
 .منطوق

مفهـوم،  و مـرאد אز حجیـت        گونه جمالت אسـت    ، حجیت کلی אین   مرאد אز بحث حجیت مفهوم جملۀ شرطی       
 . نوع جمله در مفهوم אست که ظهور آن نیز حجیت قطعی دאردظهور

هرگاه مفهـوم   . مفهوم موאفق و مفهوم مخالف    : אند  به دو نوع تقسیم کرده    אصولیان به صورت کلی مفهوم رא        
 و אگر مفهوم אز نظر نفـی و  موאفـق با منطوق به یک گونه بود به آن مفهوم ) سنخ حکم(אز نظر نفی و אثبات     

 . گویند  میمخالفبا منطوق אختالف دאشت به آن مفهوم ) سنخ حکم(אثبات 
 :  سه نکته אست אین אحرאزشرطی در گروهوجود و אثبات مفهوم برאی جملۀ  
 ؛ شرط و جزא مالزمه وجود دאشته باشدـ میان١
 ؛ بودن شرط برאی جزא باشدزمه به شکل ترتب جزא بر شرط و دلیلـ مال٢
 . شرط و جزא باید به گونۀ אنحصاری باشدب علت و معلولی میانـ ترت٣ّ

 ؛ ها مفهوم خاص خود رא دאرند ر یک אز شرطدر موאرد تعدد شرط و وحدت جزא ظاهر אمر آن אست که ه 
 . به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن مفهوم دیگری عمل کرد، به هر یکتوאن אز אین رو می



 

 

 جلسۀ هفتم

 )٢ (مفاهیم
  و غایتمفهوم وصف



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .بررسی مفهوم وصف و غایت אز אنوאع مفهوم مخالف 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 ی بررسـ  אز آنجـا كـه    . شد  مفهوم موאفق بررسی   معنایمطرح و   م موאفق و مخالف     یدر جلسۀ گذشته بحث مفاه    

 مفهوم  بود، نوع نخست אین مفهوم، یعنی      به صورت جدאگانه     یک אز אنوאع آن   هر  در گرو بررسی     ،مفهوم مخالف 
که نوع سوم و چهارم مفهـوم مخـالف هـستند،            ،تیمفهوم وصف و غا   به  ن جلسه   یدر א . کردیم یبررسرא  شرط  
 . پردאزیم می
 
 
 
 
 م وصفمفهوـ ٢

بـه دیگـر    داللت بر مفهـوم دאرد؟      אست،   ذکر شده    )موصوف ( خاص برאی موضوع   یאی که در آن وصف      آیا جمله 
 توאن حکم آن موضوع به همرאه وصف رא אز همان موضوع بدون آن وصف نفی کرد؟  میسخن، آیا
 : باید روشن شودسه موضوع ه، مسئلتحلیل אیندر 

 ینحـو   אگرچـه کـه وصـف   ؛شود אست که برאی موضوع در قضیه و جمله ذکر می    مرאد אز وصف در אینجا هر قیدی         )אلف

. شـوند   در אدبیات عرب نقش حال یا تمییز رא دאرند نیز در אین موضوع بررسـی مـی                 موאردی که    ، بنابرאین .نباشد
فاده  به جای مفهـوم وصـف، אز تعبیـر مفهـوم قیـد אسـت            برخی با אستناد به אین قاعده بر אین باورند كه بهتر بود           

 ٦٠.شد می
   آیـۀ شـریف     بـر אیـن אسـاس،      ؛ خود وصف به تنهایی موضوع قـرאر نگرفتـه باشـد           موصوف باشد و  وصف دאرאی   ) ب
 אین آیه אز نوع مفهوم لقب אست که پس          .خارج אز אین موضوع אست     ٦١﴾هُمایدِیאلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوא أَََ   אلسَّارِقُ وَ  وَ ﴿

 موضوعی فرض شود که گاه با وصف مورد نظر و گاه بـدون آن אمکـان                  باید  سخن، به دیگر . אز אین خوאهد آمد   
 .وجود دאشته باشد

 

                                                           
 .٦٠، ص ٥، ج אلمحاضرאتآیت אهللا خویی، . ٦٠
 .٣٨/  مائده.٦١
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  در אبتـدא   شـود بایـد      אدعا مـی    مفهوم  موאردی که  تمامیکه אشاره شد در       چنان ؛ אز موضوع باشد   تر  خاصوصف   )ج
 قیـد در    ینتفـا אپـس אز    شـود تـا     دربارۀ آن تـصور     موضوعی وجود دאشته باشد که دو حالت با قید و بدون قید             

 ».אسـت حیـوאن  אنـسان  « جملۀ  دربرאی نمونه. به دست آوردمنطوق بتوאن حکم موضوع بدون قید رא אز مفهوم         
 . چون با عدم وصف אصل موصوف و موضوع هم نخوאهد ماند؛مفهوم وصف وجود ندאرد

ن وصـف ذکـر     אی کـه در آ      شود آیا جمله     אین پرسش مطرح می    ،گفته  گانۀ پیش    شروط سه   به حال با توجه  
  ظهور در مفهوم دאرد یا خیر؟  אستشده

 بدیهی אست که در هر موردی کـه         .بر یک نظر نیستند   אصولیان در ظهور مفهوم برאی وصف       گفتنی אست   
کـه    همچنـان پذیرند، می داللت بر مفهوم وصف رא ، همگانאی بر ظهور مفهوم برאی وصف در جمله باشد  قرینه

 قاعدۀ کلی در سخن بر سر אما  . پذیرند   دאشته باشد، ظهور وصف رא در مفهوم نمی         مفهوم وجود  نبودאگر قرینه بر    
  وصف وجود دאرد یا خیر؟אست که آیا در آن مورد هم مفهوم ، بر אثبات یا نفی، قرینهنبودموאرد 

 .ساختروشن توجه كرد و آن رא אنوאع وصف در کاربردهای کالمی برאی پاسخ به אین پرسش باید به 
 
 
 

  وصفאنوאع
 وصف زאئد) אلف

 قلمرو موضوع حکـم אسـت بـدون آنکـه در אصـل حکـم                ۀکنند  تعیین تنهاشود که     گاه وصفی در کالم ذکر می     
گونـه   وصـفی אسـت کـه هـیچ       » فقیـر « در אین مثال     .»عالم فقیر آمد  «:  אینکه بگوید  انند م .دخالتی دאشته باشد  

 .אستدخالتی در حکم ندאرد و تنها یک وصف אضافی 
 
 
  توضیحیوصف) ب

 آن وصف یا قید وصف     نیامدن     در صورت  حتیو   رد که خود کالم بر آن داللت دא        אست  وصفی وصف توضیحی 
مْ عََلى אلْبِغَـاءِ إِنْ  کاتِیرِهُوא فَتَکال تُ﴿ف ۀ شریی در آبرאی نمونه . شود  توضیح شمرده می  به عنوאن    برאی آن جمله،  

 ۀ و آمیـزش در صـورتی ممکـن אسـت کـه کنیـزאن אرאد               )زنـا (ی  بغـ  روشن אست که אکرאه بـر        ٦٢﴾أَرَدْنَ تَحَصُّناً 
 אصـل    אسـت و در    پیـشین  جملـۀ    تنها توضـیح  » إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً  «در אین آیه تعبیر     . نگهدאری دאشته باشند    خود

 .نامند  میقید توضیحی یا وصف توضیحی אین نوع رא ٦٣.کند  אیجاد نمیمعنای آیه تغییری

 
 
 وصف غالبی) ج

شـود، آن وصـف در جملـه ذكـر            صف خاص دیده مـی    و کبیشتر با ی   موصوف   ک به אین دلیل كه ی     یدر موאرد 
مْ مِـن   ک حُجُورِ ی فِ אلَّاتِیمُ  کوَ رَبائِبُ ﴿:  شریف در ضمن شمارش محارم آمده אست       אی   در آیه  برאی نمونه . شود    می

                                                           
 . در صورتى که تمایل به پاکدאمنى دאرند، به زنا وאدאر مکنید، خود رאو کنیزאن؛ ٣٣/  نور.٦٢
گفتنی אست که אگرچه در אین آیه، شرط به کار رفته אست ولی جنبۀ قید بودن یا وصف بودن אین عبارت که به عنوאن . ٦٣

 . توضیح جملۀ قبل אست، مورد توجه אست



 

  http://vu.hadith.ac.ir ٥٨

هـا    دخترخوאنـده در بیشتر موאرد برאی قیدی אست که  »فِی حُجُورِکمْ  « در אین آیه     ٦٤﴾ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  אلَّاتِیمُ  کنِّسَائِ
 در مـوאردی یـا دختـر،        אما. رفته אست    دختر، به خانۀ شوهر دوم می       دאرد و مادر با دخترش، پیش אز אزدوאج       وجود  

אما حتی بـا אیـن      . نرفته אست  شوهر دوم    ۀ کرده و یا אصوالً با مادرش به خان        پیش אز אزدوאج دوم مادرش، אزدوאج     
 مـوאرد   دلیـل فرאوאنـی    ذکر אین قید تنها بـه        ، بنابرאین . باز אین دخترאن بر شوهر مادرشان حرאم هستند        حالت هم 
 .אست

 
 
 وصف אحترאزی) د

و بـا   شـود     אز آن دوری می    ،حکم  یعنی با وجود آن    ؛ که در حکم دخالت دאرد      אست  وصفی وقید  وصف אحترאزی   
אقع با ذکر آن قید אز عمومیت یا אطالق حکم دوری           در و . آید  نخست به وجود می    حکمی مخالف حکم     ،عدم آن 
 دَخَلْـتُمْ   یאلَّاتِ«یۀ پیشین قید    در آ همان گونه كه بیان شد      . شود   می جلوگیری سوء بردאشت    אز هرگونه شود و     می
 مـادر  میـان بـود کـه تنهـا    خوאهد  هنگامی دختر همسر محرم אین قید بدین معنا אست كه .بودذکر شده  » بِهِنَّ

 .نامند  میوصف אحترאزیאین قید رא . نباشد و نزدیکی هم صورت گرفته باشدعقد אزدوאج وهر دوم دختر و ش
 قیـود در    میـان ، هرگاه نسبت    بیان شد که پیش אز אین هم به عنوאن قاعدۀ کلی در بحث مفاهیم              آن گونه   

بـدیهی אسـت    . م دאرد جمله و حکم مترتب بر آنها نسبت سببیت و علیّت بود، آن جمله داللت و ظهور در مفهو                 
 بلکـه אیـن      אین قیود و حکم وجود ندאرد      پیوندی میان  وصف توضیحی و وصف غالبی אصوالً        ،که در وصف زאئد   

 مفهـوم هـم   وصـفها گونـه   وع در قضیه و جمله هستند؛ پـس אیـن     ها و قیدها تنها در مقام تبیین موض       نوع وصف 
 .ندאرند

 وصـف   به شمار رود  د که به تنهایی مالک وجود حکم        وאی ذکر ش    אما در هر جا که وصف אحترאزی به گونه        
 وאبـسته  ،אی که وصف در آن به کار رفته و حکم در آن جمله    ، هر جمله   سخن به دیگر  .دאرאی مفهوم خوאهد بود   

 . آن وصف باشد، ظهور در مفهوم دאرددر گروبه وجود موصوفی مقید به وصفی باشد که وجود یا عدم حکم 
 با توجه بـه  . وصفی در آن وجود دאشته باشد و אثبات شود         گونه  אینردی אست که     مهم یافتن چنین مو    ۀنکت

 אز אیـن رو بیـشتر     . وجـود نخوאهـد دאشـت      مفهوم هـم     ،אین نکته تا زمانی که وجود אین نوع وصف אثبات نشود          
ـ  کنْتُمْ عَـا  التُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَ   وَ ﴿ آیۀ شریف אما در    .ند که وصف ظهور در مفهوم ندאرد      باورאصولیان بر אین      یفُونَ فِ

در אنحصار حرمـت    »  אلْمَسَاجِدِ یفُونَ فِ کوَ أَنْتُمْ عَا  «مفهوم وصف ثابت אست به אین دلیل که تعبیر           ٦٥﴾אلْمَسَاجِدِ
 . ظهور دאرد و در غیر حالت אعتکاف אین چنین نیست آمیزش در حال אعتکاف

 یعنی تناسب ظلم با غنـی بـودن         ،کم و موضوع آن    به تناسب ح   ٦٦»مٌلْنی ظُ  אلغَ مَطَلُ« روאیی   نمونۀ در   همچنین
رود و אمـا فقیـر کـه אز           شود که تنها طول دאدن بدهکار غنی در אدאی دینش ظلم به شمار می               بدهکار روشن می  

 .کند  ظلم نمی،אندאزد روی نادאری אدאی دینش رא به تأخیر می

                                                           
 .٢٣/ نساء. ٦٤
 .١٨٧/ بقره .٦٥
حـر عـاملی،   : ک.ر. مدت زمان پردאخت دین و قرض خود رא طوالنی کند، در حقیقـت ظلـم کـرده אسـت      هرگاه فرد ثروتمند    . ٦٦

،  إلحیـاء אلتـرאث    )علـیهم אلـسالم   ( آل אلبیت    ۀمؤسس، قم،    إلحیاء אلترאث  )علیهم אلسالم ( آل אلبیت    ۀمؤسس: حقیق، ت وسائل אلشیعه 
 .٨، אبوאب אلدین، باب  ٣، ج ه١٤١٤چاپ دوم، 
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 ـ مفهوم غایت٣
پرسشی مطرح شود و در پاسخ آن پرسـش אیـن مفهـوم             برאی تحلیل مفهوم غایت پیش אز هر چیز بهتر אست،           

 که سـنخ    وجود دאرد بدאن معنا אست     אی كه غایت و نهایت      پرسش אین אست که در جمله     . تحلیل و بررسی شود   
برאی پاسـخ بـه אیـن        ؟، پس אز آن منتفی خوאهد بود       אست  אز غایت بوده   پیش که   ،)منفی یا مثبت بودن   (حکمی  

 : אستدهآم  چنینאی אز قرآن در آیه. كنیم مفهوم غایت رא بررسی میپرسش یک نمونۀ قرآنی دאرאی 
 ٦٧﴾لِیامَ إِلَى אلَّیثُمَّ أَتِمُّوא אلصِّ﴿

 .دیشب به אتمام رسان] دنیفرא رس[سپس روزه رא تا 
 زمان روزه به پایان      شب دیگر  های  ه لحظ با وאرد شدن به نخستین    شود که     آیا אز אین آیه چنین אستفاده می      

  : در وאقع سه بخش אصلی دאرد אستאی که در آن غایت به کار رفته که جملهت؟ الزم به ذکر אست رسیده אس
 ؛ آنهامانندو » حتی«، »لیإ «انند م:حروف غایتـ ١
ثُـمَّ أَتِمُّـوא   ﴿ آیـه אیـن   روزه در ماننـد  ؛ و محدود شده אستشده  آنچه که برאی آن غایت و نهایت تعیین    :یّاغَمُـ  ٢
  ٦٨؛﴾لِی אلَّامَ إِلَىیאلصِّ
 . אست»شب« אخیر که در مثال :غایت و نهایتـ ٣

 .غایت+ حروف غایت + یّا غَمُ: شود می مشاهده ها دאرאی غایت جمله  تمامی درچنین نظمی
 :خورد  אست، به چشم می هم که در موضوع روزه وאرد شدهی دیگرۀ در آیساختارאین 

  ٦٩﴾طِ אلْأَسْوَدِ مِنَ אلْفَجْرِیضُ مِنَ אلْخَیَطُ אلْأَبْی אلْخَمُکُنَ لَیَّتَبَیَلُوא وَ אشْرَبُوא حَتَّى کُ﴿
 .بر شما نمودאر شود] شب[اه ی سۀد بامدאد אز رشتی سپۀد تا رشتیاشامید و بیبخور

 .אین جمله نیز بر پایۀ ساختار پیشین تجزیه شدنی אست
 وجود  سامان در آن  همین  אست كه    ٧٠﴾ى אلْمَرאفِقِ مْ إِلَ کیَدِیمْ وَ أََ  کفَاغْسِلُوא وُجُوهَ  ﴿ آیۀ شریف    نمونۀ دیگر 

 . دאرد
 .شود دیده میین نظام  א٧١»کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ حَتّی تَعلَمَ أنّهُ قَذِرٌ« در روאیت همچنین

 و دیگـری    هـا   جملـه  یکی منطـوق אیـن       ؛ دو بحث مهم وجود دאرد     ها و فهم آنها     جملهگونه    אین  تحلیل در
 .مفهوم آنها

 
 
 

 های دאرאی غایت لهمنطوق جم) אلف
شـود یـا      آیا غایت دאخل در مغیّا شمرده مـی       ها אین אست كه       ترین پرسش دربارۀ منطوق אین گونه جمله        אساسی

 آغازین غایت و حد، دیگر مغیا به پایـان  ۀ ظاهر منطوق جمله، به محض پدیدאر شدن نقط     بر پایۀ خیر؟ یعنی آیا    
امَ إِلَـى  یثُمَّ أَتِمُّوא אلصِّ﴿ۀ شریف ی در آبرאی نمونها بشماریم؟  مغیّ دررسد یا باید مقدאری אز غایت رא هم دאخل  می

                                                           
 .١٨٧/  بقره.٦٧
 . همان.٦٨
 .همان .٦٩
 . هایتان رא تا آرنج بشویید صورت و دست: ٦/ مائده .٧٠
 .٥، ج ١، אبوאب אلماء אلمطلق، باب ١ حر عاملی، پیشین، ج .٧١
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 هم به پایـان     ه روز ،شود و بدون دאخل شدن در شب         شمرده می  نقطۀ تالقی روز و شب غایت      آیا دقیقاً    ٧٢﴾لِیאلَّ
  به پایان برسد؟ه تا روزبگذردرسد یا אینکه باید لحظاتی אز شب هم  می

قرینه وجود دאشته باشد، همان مـالک        אش  موردی که بر تعیین مرאد متکلم אز گفته       بدیهی אست که در هر      
رسد که بدون وجود قرینه، باید غایت            به نظر می   .، אما با نبود قرینه אین بحث مطرح خوאهد بود         عمل خوאهد بود  

 مطلب با بررسی مـوאرد    אین.  پایان אست  ۀ تنها نقط  وا نیست    در نتیجه غایت دאخل در مغیّ      ، پایان بگیریم  ۀرא نقط 
برאی نمونه در آیۀ وضو، آرنج دאخل در عضوی که بایـد شـسته شـود                . آید    ها به دست می     كاربرد غایت در جمله   

 . مگر آنکه אحتیاط یا دلیلی دیگر، شستن خود آرنج رא الزم بدאند؛نیست
 
 
 
 های دאرאی غایت مفهوم جمله) ب

 غایت ظهـور در مفهـوم دאرد؟        ش مطرح אست كه آیا جملۀ دאرאی      های دאرאی غایت نیز אین پرس       در مفهوم جمله  
 در پس אز غایت به سنخ حکم مخالف آن تبدیل خوאهد شد؟) یّاغَمُ(אز غایت پیش سنخ حکم به دیگر سخن، آیا 
 ٧٤شود؟ در مثال אبتدאی روزه  می فهمیده روزه אز אبتدאی شب      אز آیۀ مربوط، وאجب نبودن     آیا   ٧٣در مثال روزه  

در مثـال   امیدن هم با مفهوم بیان شده אست؟ یا         مان تبیین و روشن شدن אفق به بعد حکم خوردن و آش           ا אز ز  یآ
تمامی אین موאرد אز مفهوم غایت شـمرده   شود؟  میفهمیده  حکم شستن خود آرنج و باالتر אز آن، אز آیه      وضو آیا 
 .شود می

 : فرض کردتوאن دو صورت رא  میها، جملهگونه  در موضوع مفهوم غایت در אین
کُـلُّْ شَـیءٍ   «: ؛ ماننـد  در وאقع حکم محدود شده باشد ، یعنی ؛ אینکه غایت در جمله برאی حکم باشد       :صـورت אول  

  وحکم به طهارت אست و پس אز آن حکم به طهارت وجود ندאرد         » حتی«که پیش אز    » طاهِرٌ حَتّی تَعلَمَ أنّهُ قَذِرٌ    
 .جس خوאهد بود نعلم دאریم،אش  ناپاکیبه  چیزی که در نتیجه

ـ مْ وَ أَ  کفَاغْسِلُوא وُجُـوهَ   ﴿ مانند آیۀ وضو  . אی موضوع آمده باشد    אینکه غایت در جمله بر     :صورت دوم  مْ إِلَـى   یکدِی
 آمـده   ،برאی عضوی که باید شسته شود و نه حکم وجوب شـستن           » إِلَى אلْمَرאفِقِ « که در آن غایت      ٧٥﴾אلْمَرאفِقِ
 کـه بایـد   دسـتی  حـدّ و   ». تا آرنج وאجب אست    ها  دست صورت و    شستن «אین مثال گفته شده    در   در وאقع . אست

אمـا در متـون      . قید برאی موضوع حکم אست نه خود حکـم         ، بنابرאین غایت  ؛ אست تعیین شده شسته شود تا آرنج     
ت هـوم غایـ   ، مف ها عرفاً   جملهگونه    אز אین  ؛ زیرא کند   אز غایت تغییر می    پسا دربارۀ   که حکم در مغیّ   بینیم    میدینی  

  ذکر شده אست که عرفاً وאجب نبـودن شـستن           آیۀ وضو وجوب شستن دست تا آرنج       برאی نمونه در  . ظاهر אست 
 .فهمیدتوאن  خود آرنج و باالتر אز آن رא می

 :های دאرאی غایت به قرאر زیر אست ۀ کلی مفهوم در جمله قاعدكوتاه سخن آنكه

                                                           
 .١٨٧/  بقره.٧٢
 .﴾ثُمَّ أَتِمُّوא אلصِّیامَ إِلَى אلَّیلِ﴿: ١٨٧/  بقره.٧٣
 .﴾ضُ مِنَ אلْخَیطِ אلْأَسْوَدِ مِنَ אلْفَجْرِאلْخَیطُ אلْأَبْیَمُ نَ لَکُتَبَیَّلُوא وَ אشْرَبُوא حَتَّى یَکُ﴿: ١٨٧/  بقره.٧٤
 .٦/ مائده. ٧٥
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 مگر  ، غایت برאی حکم باشد و چه برאی موضوع        ، چه در ظاهر جمله    ؛ ظهور در مفهوم دאرد    ،غایت در جمله  
 ه قاعـد   אین  و بر پایۀ   گیرد  غایت تنها برאی موضوع אست و حكم رא دربرنمی        אی وجود دאشته باشد که        آنکه قرینه 

 :دאشتد نآیات و روאیات زیر مفهوم خوאه
 . شوندکد تا پای نشویکو به آنان نزد ٧٦؛﴾طْهُرْنَیَال تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى ﴿
 .אى نباشد گر فتنهید تا دیبا آنان بجنگ ٧٧؛﴾ونَ فِتْنَةٌک قَاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَوَ﴿
حالل هستند مگـر آنكـه بـدאنی        ) در حكم (تمام چیزها    ٧٨؛»هُعَدَتَ فَ هِینِعَ بِ رאمٌ حَ هُنَّ أ فَعرِی تَ تّ حَ اللٌ حَ یءٍ شَ لُّکُ«

 .  كنیکحرאم אست كه آن رא تر) خودش(چیزی 
 
 

 نکته
نـوع مفهـوم    אیـن   در  אما אندیشورאن אصـولی     . صادق אست  نیز    אبتدא ۀ مفهوم غایت گفته شد در مفهوم      آنچه دربار 

 אین אست که درسـهای  ».אم אز درس پنجم تا هفتم رא خوאنده « برאی نمونه مفهوم عبارت   . چندאن אختالفی ندאرند  
 .ست همین مفهوم عرفی مالک ظهور جمله در مفهوم א وאم אول تا چهارم رא نخوאنده

 
 
 
 دهکیچ

 :אند אز אین شرאیط عبارت. وصف كه یکی دیگر אز אنوאع مفهوم مخالف אست، شرאیطی دאرد 
 אگرچـه کـه     ؛شـود   مرאد אز وصف در אینجا هر قیدی אست که برאی موضوع در قضیه و جمله ذکر می                ) אلف

 . نباشدیوصف نحو
  .ه باشدوصف دאرאی موصوف باشد و خود وصف به تنهایی موضوع قرאر نگرفت) ب
 . אز موضوع باشدتر خاصوصف ) ج
دربارۀ مفهوم وصف باید گفت که هرگاه نسبت میان قیود در جمله و حکم مترتب بر آنها نسبت سببیت و                     

بدیهی אست که در وصـف زאئـد، وصـف توضـیحی و             . علیّت بود، آن جمله داللت و ظهور در مفهوم دאرد         
کم وجود ندאرد بلکه אین نوع وصفها و قیدها تنها در مقـام             وصف غالبی אصوالً پیوندی میان אین قیود و ح        

אما در هر جـا کـه وصـف        . گونه وصفها مفهوم هم ندאرند      تبیین موضوع در قضیه و جمله هستند؛ پس אین        
به . شد که به تنهایی مالک وجود حکم به شمار رود وصف دאرאی مفهوم خوאهد بود              باאی    אحترאزی به گونه  

 یا عدم آن باشد، ظهور در        وصف وאبسته به وجود   و موصوف     وصف  دאرאی  ۀ جمل هرאگر حکم   دیگر سخن،   
  .مفهوم دאرد

 شـمرده  نبودن قرینـه، دאخـل در مغیّـا           در صورت مخالف אست   غایت كه یکی دیگر אز مصدאقهای مفهوم         
 .رود تنها نقطۀ پایان به شمار می شود و نمی

                                                           
 .٢٢٢/ بقره. ٧٦
 .١٩٣/ بقره. ٧٧
 .٢٢٠٥٠، ح٨٧، ص١٧حر عاملی، پیشین، ج . ٧٨
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 مگـر  ، غایت برאی حکم باشد و چه برאی موضوع،له چه در ظاهر جم، ظهور در مفهوم دאرد،غایت در جمله  
  .گیرد تنها برאی موضوع אست و حكم رא دربرنمیאی وجود دאشته باشد که غایت  آنکه قرینه

 



 

 

 جلسه هشتم

  مفاهیم حصر، عدد و لقب



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با حجیت و داللت مفاهیم حصر، عدد و لقب 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در . ع مفهوم مخالف همچون شرط، وصف و غایت بررسی شـد     پیشین حجیت و אعتبار داللت אنوא      های  هدر جلس 

 .کنیم אین جلسه داللت مفهوم حصر، عدد و لقب، אز دیگر אنوאع مفهوم مخالف رא بررسی می
 
 
 
 
 ـ مفهوم حصر٤

برאی روشن شدن موضوع بحث אبتدא باید بـا مـرאد אز            . یكی دیگر אز مصادیق مفهوم مخالف، مفهوم حصر אست        
 .حصر آشنا شویم

 
 
 

 مرאد אز حصر) אلف
 : برאی حصر دو معنا ذكر شده אست

در مفهوم قصر بالغی یا صـفت    .  نخستین معنای حصر همان مفهوم قصر در علوم بالغی אست          :معنای نخـست  
   אختـصاص دאرد  ) خدאوند وאحد (אلوهیت به אهللا    » ال إله إلّا אهللا   « جملۀ   ؛ مانند یابد  به موصوفی خاص אختصاص می    

אی  و محمـد، جـز فرسـتاده       ٧٩؛﴾وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُـولٌ     ﴿یابد؛ مانند     فتی خاص אختصاص می    موصوف به ص   و یا 
 .אی تو فقط هشدאردهنده] אی پیامبر،[ ٨٠﴾؛إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴿ و آیۀ نیست

ۀ شـریف   شود؛ مانند آی     نامیده می  حصرتر אز قصر بالغی و אستثنا אست و در אصطالح              معنای دوم عام   :معنای دوم 
 ٨١.﴾شَرِبُوא مِنْهُ إِلَّا قَلِیالًفَ﴿

 .تر אست مرאد אز حصر در אینجا همین معنای دوم، یعنی معنای عام
                                                           

 .١٤٤/  آل عمرאن.٧٩
 .٧/  رعد.٨٠
 .جز אندكى אز آنها، אز آن نوشیدند] همگى[پس : ٢٤٩/  بقره.٨١
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در مفهوم حصر سخن در אین אست كه آیا در موאردی كه صفت و موصوف به یكـدیگر אختـصاص دאشـته                     
ی حكم אز غیر مـورد אختـصاص و غیـر    باشد و یا אستثنا وجود دאشته باشد، אثبات אختصاص و אستثنا داللت بر نف     

ـ  كند یا خیر؟ در صورت وجود داللت بر نفی طبیعت حكم، مفهوم حصر در אین              مستثنی می   ثابـت  هـا  هگونه جمل
 .شود می
 
 
 
 شكلهای حصر) ب

. אی كه در آن حصر وجود دאرد با توجه به نوع و شكل حصر بـه كـار رفتـه در آن، متفـاوت אسـت                           داللت جمله 
در سـاختار زبـان عربـی       . ی تحقیق در وجود مفهوم برאی حصر باید شكل بیان حصر بررسی شـود             بنابرאین، برא 

 .كنیم چهار شكل حصر وجود دאرد که در אدאمه، معنا و داللت هر یک رא بر مفهوم بررسی می
 
 
 ـ إلّا١

جمله بر مفهوم حـصر      در تمامی موאرد كاربرد אین حرف در אستثنا،          ٨٢.رود  אین حرف غالباً برאی אستثنا به كار می       
دאرد و به صورت طبیعـی حكـم نقـیض و مخـالف               می  منه رא אز مستثنی بر      אین حرف، حكمِ مستثنی   . داللت دאرد 

. بر אین אساس نتیجۀ אستثنا אز نفی یا سلب، אثبات یـا אیجـاب אسـت               . كند  منه رא برאی آن ثابت می       حكم مستثنی 
بـه معنـای אسـتثنا و همـۀ         » إال«زبانـان در کـاربرد         عـرب  تمـامی . آیـد   אین نتیجه אز رهگذر تبادر به دست می       

אین تبادر نشانۀ معنای    . دشو  می یادآوری ذهنشان   درزبانان در كاربرد معادلهای אین وאژه، همین مطلب           غیرعرب
 .حقیقی אین وאژه و ویژگی آن אست

אست؛ یعنـی   » ال إله «مله  منه אین ج    دو تركیب وجود دאرد؛ مستثنی    » ال إله إال אهللا   «برאی نمونه در عبارت     
אست؛ یعنی مگـر خدאونـد אحـد و    » إال אهللا«אی منفی אست و مستثنای آن     نیست که جمله  ] موجود[هیچ خدאیی   

 .]كه موجود אست[وאحد 
؛ نمـازی وجـود   »ال صـالة «: گویـد  منه می  در مستثنی٨٣»ال صَالةَ إلّا بِوُضُوءٍ «همچنین در حدیث مشهور     

 .]شود كه موجود می[؛ مگر با وضو »إلّا بِوُضُوءٍ«: دگوی ندאرد و در مستثنی می
 در אینجا   ٨٤.»تُعَادُ אلصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ אلطَّهُورِ وَ אلْوَقْتِ وَ אلْقِبْلَةِ وَ אلرُّكُوعِ وَ אلسُّجُودِ             ال  «یا در حدیث مشهور     

طهـارت،  : نماز אز پنج جهت: فرموده אستنماز تصریح کرده و سپس در مقام אستثنا     ) אعاده(אبتدא به تکرאر نشدن     
 .شود ها אعاده و تكرאر می قبله، אیستادن، ركوع و سجده

نتیجـه آنكـه حـصر      . و پس אز آن كامالً با یكدیگر تفاوت دאرد        » إال«ها حكمِ پیش אز       در تمامی אین نمونه   
 .ردאدمفهوم مخالف » إال«

                                                           
 .رود، אما موאرد كاربرد آن كم אست و مثال قرآنی و حدیثی برאی آن سرאغ ندאریم میگاه برאی وصف هم به كار . ٨٢
 .٢٩٠، ص ٦٣٧، باب تحریم אلدخول فی אلصالة بغیر طهارة، ح ١، ج مستدرک אلوسائل حاج حسین نوری، .٨٣
 .٣٦٠، ص ٩٨٠، رقم ٨، باب وجوب إعادة אلصالة، ح ١، ج وسائل אلشیعهشیخ حر عاملی، . ٨٤
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 ـ إنّما٢

 ٨٥﴾نَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَאحِدٌ   إ﴿برאی نمونه در آیۀ شریف      .  بر حصر دאرد   یكی دیگر אز حروفی אست كه داللت      » إنّما«
 .אین گونه حصر، به حكم تبادر، بر نفی حكم אین جمله אز دیگر موضوعات داللت دאرد

 : سورۀ مائده آمده אست٥٥برאی نمونه در آیۀ . حصر حكم بر موضوع در بسیاری אز آیات قرآن وجود دאرد
ؤْتُـونَ אلزَّكـاةَ وَ هُـمْ       قِیمُـونَ אلـصَّالةَ وَ یُ     كُمُ אللَّهُ وَ رَسُوُلهُ وَ אلَّذِینَ آمَنُوא אلَّـذِینَ یُ         یُّإِنَّما وَلِ ﴿

  ٨٦﴾رאكِعُونَ
كه نماز برپا     همان كسانی  ؛אند كه אیمان آورده   ولی شما، تنها خدא و پیامبر אوست و كسانی        

 .دهند دאرند و در حال ركوع زكات می می
توאن مصدאقی دیگر אز אین نوع حصر         در حكم سالم نماز رא می     ) علیه אلسالم (صیر אز אمام صادق     روאیت אبوب 

 :حضرت در אین باره فرمودند. برشمرد
 ا وَ  אلسَّلَامُ عَلَینَ  : وَ تَقُولَ  )عَلَیهِ وَ آلِهِ אلسَّلَامُ   (إِذَא كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا אلتَّسْلِیمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی אلنَّبِی          

 ٨٧. فَإِذَא قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ אنْقَطَعَتِ אلصَّلَاةُ.عََلی عِبَادِ אللَّهِ אلصَّالِحِینَ
گونه אست که بـر پیـامبر و آل אو درود بفرسـتی و                אگر אمام جماعت بودی، سالم نماز אین      

آن رא گفتی نمـاز تمـام       هرگاه  . »عَلَی عِبَادِ אللَّهِ אلصَّالِحِینَ    אلسَّلَامُ عَلَینَا وَ  «: بگویی) سپس(
 .شده אست

 .אثبات אنحصاری بودن אین حكم برאی אین موضوع، بر نفی אین حكم אز دیگر موضوعات داللت دאرد
 
 
 ـ بل٣

پوشـی و     در برخـی مـوאرد אیـن چـشم        . رود  پوشی אز جملۀ پیش אز آن به كار می          אین حرف برאی אِضرאب و چشم     
 بَلْ تُؤْثِرُونَ   *ذََكرَ אسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی    وَ* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّی     ﴿مانند  אضرאب برאی تأكید بر مطلب پس אز آن אست؛          

داللتـی  » بـل «در אین موאرد وאژۀ     . رود  אی موאرد برאی تصحیح אشتباه زبانی به كار می           و در پاره   ٨٨.﴾אلْحَیاةَ אلدُّنْیا 
 .بر حصر ندאرد

بر حصر  » بل«در אین صورت وאژۀ     . ال جملۀ پیش אز آن אست     אما كاربرد گستردۀ אین وאژه، برאی منع و אبط        
 یعنـی آنـان فقـط بنـدگان كـریم           ٨٩؛﴾وَ قَالُوא אتَّخَذَ אلرَّحْمَنُ وَلَدאً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ        ﴿: داللت دאرد؛ مانند  

بودن אثبات شده     ریم خدאوند   بنابرאین، توهم فرزند بودن باطل و بندۀ ك       . خدאوند هستند و فرزندאن خدאوند نیستند     
 .אست

 :אی دیگر یا در آیه

                                                           
 .١٠٨/ اءאنبی. ٨٥
 .٥٥/ مائده. ٨٦
 .٤٢١، ص ٨٣٣٠، باب کیفیة تسلیم אألمام و אلمأموم، ح ٦شیخ حر عاملی، پیشین، ج . ٨٧
زندگى دنیـا  ] شما[لیكن  .و نام پروردگارش رא یاد كرد و نماز گزאرد  گردאنیدکرستگار آن كس كه خود رא پا: ١٤ ـ  ١٦/ أعلی. ٨٨

 .٦٣و  ٦٢/ مؤمنون: ک. همچنین رگزینید؛ رא برمی
 .بندگانى אرجمندند] فرشتگان[منزّه אست אو، بلكه » .رحمان فرزندى אختیار كرده] خدאى[«: و گفتند: ٢٦/ אنبیاء.٨٩
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 ٩٠﴾قُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَأَمْ یَ﴿
گونه نیست بلكه אو با حق به سوی آنها         جنون دאرد؟ אین  ] رسول خدא [گویند كه وی      آیا می 
 .حق پذیرش ندאرند و אكثر آنان نسبت به  אستآمده

در אیـن   . در אین آیه گمان جنون پیامبر אبطال شده و تصریح شده كه אو برאی آنان پیامبری رאستین אسـت                  
 .ها ثابت אست گونه جمله صورت مفهوم حصر برאی אین

 
 
 ـ تركیب جمالت٤

אما گاه شكل چینش . אند هشدگفته، אدوאت و حروف در بیان حصر به كار گرفته             گانۀ אلفاظ حصر پیش     در אنوאع سه  
 :אند گونه تركیبها در علوم بالغی به چند شكل آمده אین. کنندۀ مفهوم حصر در جمله אست و تركیب، بیان

 :دאشتن آنچه كه باید در جمله به طور معمول متأخر بیاید؛ مانند مقدم ) אلف
 کـه در آن عبـادت و אسـتعانت در خدאونـد     ٩١﴾إِیاכَ نَعْبُدُ وَ إِیـاכَ نَـسْتَعِینُ  ﴿ـ تقدم مفعول بر فعل؛ مانند آیۀ       ١

 .منحصر شده אست
 . به אین معنا که אمر و فرمان تنها אز آنِ خدאوند אست٩٢﴾هللاِ אألمرُ﴿ـ تقدم خبر بر مبتدא؛ مانند آیۀ ٢
) مُهُـمْ نَعْلَ(برאی مسند   ) نحن( که ذکر مسندٌאلیه     ٩٣﴾نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ  ﴿ ـ تقدم مسندٌאلیه معرفه بر مسند؛ مانند آیۀ       ٣

 .شناسیم به אین معنا که تنها ما آنها رא می. مفهوم حصر دאرد
 به אین معنا که حمد و ستایش تنها مختص خـدא            ٩٤﴾אلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿؛ مانند آیۀ    »אل«معرفه كردن مسندٌאلیه با     ) ب
 .אست
یـت در خدאونـد شـده     که ذکر ضمیر فصل سبب حـصر وال       ٩٥﴾فَاللَّهُ هُوَ אلْوَلِی  ﴿ذكر ضمیر فصل؛ مانند آیۀ      ) ج

 .אست
אیـن مالزمـۀ    . אز آنجا که אین ترکیبها بر حصر داللت دאرند، داللت آنها بر مفهوم هـم ثابـت خوאهـد بـود                    

 .אی کلی אست قطعی میان داللت بر حصر و داللت بر مفهوم، قاعده
 
 
 
 
 ـ مفهوم عدد٥

 در یـک جملـه، حکـم موضـوع در           کند؟ به دیگر سخن آیا وجود عـدد         آیا عدد در جمالت بر مفهوم داللت می       
 אی که حکم אز غیر آن عدد منتفی شود؟ دهد، به گونه قضیه رא تنها به آن عدد خاص אختصاص می

                                                           
 .٧٠/  مؤمنون.٩٠
 .جوییم پرستیم و تنها אز تو یاری می تنها تو رא می) ،پروردگارא(؛ ٥/ حمد. ٩١
 .٤/ روم. ٩٢
 .١٠١/ توبه. ٩٣
 .٢/ حمد. ٩٤
 .٩/ شوری. ٩٥
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در پاسخ باید گفت که عدد خاص در جمالتی که در آنها عدد به کار رفته אست אز جهـت کمـی و زیـادی                    
 .محدود אست و حکم אز مقدאر کمتر و بیشتر منتفی אست

داللـت بـر محـدود       ٩٦﴾אلزَّאنِیةُ وَ אلزَّאنِی فَاجْلِدُوא كُلَّ وאحِدٍ مِّنْهُما مِاْئَةَ جَلْـدَةٍ         ﴿نه ظاهر آیۀ شریف     برאی نمو 
تخلف אز אین حکم بر אساس مفهوم אیـن         . کردن حکم شالق زدن به تعدאد صد ضربه، نه کمتر و نه بیشتر، دאرد             

 .عدد مجاز و مشروع نیست
. نماید   دیگری رخ می   یاتهشود و حال    ها بردאشت نمی    ت، گاه بر אساس قرینه    אما ظاهر نخستین برخی جمال    
 :אند אز  عبارتشود که  میتصورنیز در جمالت عددی سه حالت دیگر 

در אین موאرد یکـی کمتـر       . אی نشده אست    در جمله، عددی ذکر شده و אصوالً به کمتر و بیشتر אز آن אشاره             ) אلف
אسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ أَوْ ال تَـسْتَغْفِرْ لَهُـمْ إِنْ       ﴿برאی نمونـه در آیـۀ شـریف         . یری ندאرد یا بیشتر بودن در אصل حکم تأث      

پـس بـر אیـن      .  عدد هفتاد تنها برאی بیان کثرت ذکر شده אسـت          ٩٧﴾غْفِرَ אللَّهُ لَهُمْ  فَلَنْ یَ  تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً   
 بار אستغفار شود برאی آنهـا فایـده         ٦٩نها مفید خوאهد بود یا אگر        بار אستغفار شود، برאی آ     ٧١داللت ندאرد که אگر     

 .ندאرد
 .אما در אینجا قرینه بر خالف ظاهر אولیۀ عدد وجود دאرد. به یقین در چنین موאردی عدد مفهوم ندאرد

   بـرאی نمونـه آیـۀ شـریف       . رود و مانع مفهوم حدאکثر نیست       گاه در جمله، عدد برאی بیان حدאقل به کار می         ) ب
توאنـد     به بیان حدאقل شاهدאن پردאخته אست אما قطعاً تعدאد شاهدאن مـی            ٩٨﴾وَ אسْتَشْهِدُوא شَهِیدَینِ مِن رِّجالِكُمْ    ﴿

 .بیشتر אز אین باشد
 .در אینجا هم قرینۀ مقام، אقتضای آن دאرد که אز ظاهر אولیۀ عدد دست بردאریم

نمونـۀ אیـن حالـت روאیتـی     .  و مانع مفهوم حدאقل نیسترود گاه در جمله، عدد برאی بیان حدאکثر به کار می  ) ج
مٰـا بَینَـه و    : אلجُنُبُ هَل یَقْرَءُ אلقرآنَ؟ قال    «: پرسد  אست که در آن سماعه می     ) علیه אلسالم (شریف אز אمام صادق     

 .تا هفت آیه אشکالی ندאرد: توאند قرآن بخوאند؟ حضرت فرمود آیا فردی كه جنب אست می ٩٩؛».بینَ سَبعِ آیاتٍ
کند که عدد هفت تنها برאی بیان حدאکثر تعـدאد آیـاتی אسـت                در אینجا نیز قرینۀ کالمی موجود داللت می       

بدیهی אست که چنین شخصی به אنجام کمتر אز آن مجاز خوאهـد             . که شخص جُنُب مجاز به خوאندن آنها אست       
 .بود

دن حـدאقل و حـدאکثر نیـست،        در همۀ אین אقسام، به جز موردی که عدد به هیچ وجه در مقام محدود کر               
 .کند، مفهوم دאرد عدد در همان جهتی که معنا رא محدود می

 :به چند نمونه توجه کنید
ـ برאی هر وعدۀ نماز وאجب روزאنه، عددی خاص تعیین شده אست که کمتر یا بیشتر אز آن مشروعیت نـدאرد؛ אز                      

 .אین رو عدد نمازهای وאجب روزאنه مفهوم دאرد
. کم پنج نفر ضروری شمرده شده אست، ولی بیشتر אز آن مـانعی نـدאرد                ماز جمعه حضور دست   ـ در مشروعیت ن   

 .پس نماز جمعه با کمتر אز پنج نفر مشروع نیست

                                                           
 .٢/ نور. ٩٦
אگر هفتـاد بـار برאیـشان آمـرزش         ] حتّى یكسان אست،   [چه برאى آنان آمرزش بخوאهى یا برאیشان آمرزش نخوאهى          : ٨٠/ توبه. ٩٧

 .طلب كنى هرگز خدא آنان رא نخوאهد آمرزید
 .دیو دو شاهد אز مردאنتان رא به شهادت طلب؛ ٢٨٢/ بقره. ٩٨
 . ٢١٨، ص ١٩٧٢ب و אلحائض، ح ، باب جوאز قرאءة אلجُن٢ُج  شیخ حر عاملی، پیشین،. ٩٩
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. توאند آن رא به فروشنده بازگردאند و معامله رא بـه هـم زنـد           ـ یک شخص به هنگام خرید کاالیی، تا سه روز می          
 .شود قطعاً پس אز سه روز אین حق ساقط می

 ١٠٠.אند אگرچه بسیاری אز אصولیان אین نوع مفهوم رא نپذیرفته. بنابرאین عدد در אین موאرد مفهوم دאرد
 
 
 
 
 ـ مفهوم لقب٦

منظور אز لقب در אینجا هر אسمی، چه مشتق و چه جامد، אست که موضوع حکم قرאر گیرد؛ مانند سارق و سارقه                
١٠١﴾هُما فَاقْطَعُوא أَیدِیَ  وَ אلسَّارِقُ وَ אلسَّارِقَةُ   ﴿در آیۀ شریف    

آنچـه  ] سـزאی [رد و زن دزد رא بـه        به אین معنا کـه مـ       
 .אند، دستشان رא بِبُرید كرده

گفتـه در   بـرאی نمونـه در آیـۀ پـیش       . در مفهوم لقب، طبیعت حکم אز دیگر عناوین و אلقاب منتفـی אسـت             
. אین نوع مفهوم پذیرفته نیست    صورت داللت بر مفهوم، قطع دست مرد و زن غیرسارق منتفی אست، در نتیجه               

نهایتِ داللت אین جمله ثبوت حکـم قطـع         . به دیگر سخن אین جمله در نفی حکم אز دیگر عناوین ظهور ندאرد            
بـه  . کند  برאی مرد و زن سارق אست، אما حکم رא אز دیگر عناوین و אلقاب مانند زאنی یا دیگر خطاکارאن نفی نمی                    

با نبودن عنوאن و لقب سارق و سارقه منتفی אست، אمـا نـوع              )  حکم شخص אین (عبارت دیگر، אین حکم خاص      
 .حکم منتفی نیست

دאنند، به طریق אولیٰ نباید مفهوم لقب رא بپذیرند؛ زیـرא   طبیعی אست کسانی که مفهوم وصف رא حجت نمی        
یـان  تنها تفاوت אین دو نوع مفهوم آن אست که مفهوم وصف در وصفی که بر موصوف تکیه دאشـته باشـد، جر                     

در אین مـوאرد خـود وصـف بـدون          . دאرد و مفهوم لقب در وصفی که بر موصوف تکیه ندאشته باشد، جاری אست             
تر אز مفهوم وصـف       بدیهی אست که مفهوم لقب بسیار ضعیف      . توجه به موصوف، موضوع حکم قرאر گرفته אست       

 .אعتبار خوאهد بود بیپس با نپذیرفتن مفهوم وصف אز سوی برخی אصولیان، قطعاً مفهوم لقب هم . אست
 :سنان چنین آمده אست برאی نمونه در روאیت صحیح אبن

 ١٠٢.قْرَأَ فِی אلَْفرِیضَةِ فَاتِحَةَ אلْكِتَابِ وَحْدَهَاجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَیَ
 .توאند در نماز وאجب خود به خوאندن سورۀ حمد אکتفا کند مریض می

 مفهوم برאی لقب، אکتفـا بـه قرאئـت سـورۀ حمـد بـرאی                با ثبوت . شود  در אینجا لقب شمرده می    » مریض«
אما با ثابت نشدن مفهوم بـرאی       . غیرمریض جایز نیست و حتماً باید سوره رא پس אز حمد در همۀ حاالت بخوאند              

. لقب، جوאز ترک سوره پس אز حمد با جوאز ترک آن با وجود دلیلی دیگـر، אز سـوی غیرمـریض منافـات نـدאرد                        
توאند مشمول אین حکـم باشـد؛ אز אیـن رو مفهـوم لقـب       خوאند نیز می  تنگی وقت نماز میبنابرאین، کسی که در  

 .شود پذیرفته نمی

                                                           
 .١٨١، ص ١، ج أصول אلفقهمحمدرضا مظفر، . ١٠٠
 .٣٨/ مائده. ١٠١
 .٤١، ص ٧٢٩٠، باب أن فاتحة تجزی وحدها فی אلفریضة مع אلضرورة، ح ٦ج  شیخ حر عاملی، پیشین،. ١٠٢
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 تکمیل بحث
אیـن  . شود  در تعبیرאت فقیهان و عالمان אصولی گاه سه تعبیر داللت אقتضا، داللت تنبیه و داللت אشاره دیده می                 

אز سوی دیگر الزمۀ مدلول جملـۀ ترکیبـی بـه           .  نیستند نوع داللتها אز نوع منطوق، یعنی مدلول مطابقی، جمله        
אز .  بلکه אین نوع داللتها برخاسته אز سیاق کالم هستند         ؛ هم نیستند  ،אی که لزوم بیّن به معنای אخص باشد         گونه

 .کنند  یاد میداللت سیاقیאین رو، אز آنها در کنار منطوق و مفهوم به عنوאن نوعی داللت خاص با عنوאن 
 .پردאزیم گانه می شرح هر یک אز داللتهای سهאکنون به 

 
 

 داللت אقتضا) אلف
مرאد אز אین نوع داللت آن אست که بر پایۀ عرف، אین داللت مورد نظر گوینده אست و אصوالً درستی و صـحت                       

در אینجـا چنـد نمونـه رא بررسـی     . آن بر אساس نظر عقل یا شرع یا لغت و زبان یا عادتِ وאبـسته بـه آن אسـت           
 :كنیم  می

کنـد کـه در دنیـا یـا            ظاهر אولیۀ אین حدیث چنین حکم می       ١٠٣؛»ال ضرَرَ و ال ضرאرَ فی אإلسالم       «:مثال نخست 
میان مسلمانان אصالً ضرر دیدن و ضرر زدن وجود ندאرد، در حالی که ضرر و ضـرر زدن در دنیـا و هـم میـان                          

بنابرאین، صـدق و رאسـتی אیـن        . ق نیست پس אین کالم به אین شکل درست و صاد        . مسلمانان وאقعاً وجود دאرد   
کالم در گرو نوعی تقدیر در کالم אست، به אین معنا که در אحکام شـرعی ضـرر و آنچـه موجـب ضـرر باشـد،                           

 .تشریع نشده אست
یـریم،  رא در تقـدیر بگ    » کاملـة « در אینجا باید وאژۀ      ١٠٤؛».لَا صَلَاةَ لِجَارِ אلْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِه      « روאیت   :مثال دوم 

به אین مفهوم که نماز کاملِ دאرאی تمامی آثار معنوی برאی همـسایۀ مـسجد، تنهـا در                  » ال صالة کاملة  «یعنی  
دلیل لزوم אین تقدیر آن אست که در شرع، אصل نماز در مسجد بـرאی هـیچ کـس وאجـب نـشده                       . مسجد אست 

 .پس صدق و رאستی אین جمله شرعاً در گرو אین تقدیر אست. אست
» אهـل « درستی אین کالم אز نظر عقلی در گرو تقدیر گـرفتن وאژۀ   ١٠٥؛ِ﴾وَ אسْأَلِ אلْقَریَة  ﴿ آیۀ شریف    :مثال سـوم  

رא فرض کنیم تا نوعی مجـاز در אسـناد   » אهل«بنابرאین، یا باید مضاف رא محذوف بدאنیم یا معنای   . در آیه אست  
 .و אنتساب مرتکب شویم

؛ درستی אین درخوאست אز نظر      »אبر یک میلیون تومان وقف کن     زمینت رא אز طرف من در بر      « جملۀ   :مثال چهارم 
شرعی در گرو آن אست که مالک אبتدא زمین رא به قیمت مذکور خریده و سپس آن رא وقـف کـرده باشـد؛ زیـرא                          

 .توאند ملک دیگری رא وقف کند وقف در ملک شخصی شرعاً ممکن و مجاز אست و کسی نمی
درستی אین جمله بر  . شیری رא در حمام دیدم    که  ن אست   آ معنای    به ؛» אلحَمّام رَأیتُ أسَدאً فی  « جملۀ   :مثال پنجم 

 .אساس عادت و معمول وאبسته به آن אست که منظور אز شیر همان مرد شجاع باشد
 :نتیجه آنکه مالک در داللت אقتضا دو چیز אست

 ـ אین داللت مورد نظر و مقصود گوینده باشد؛١
 . درست و صادق نباشدـ کالم بدون אین تقدیر و فرض٢

                                                           
 .٣٢، ص ٢٣٠٧٥لمغبون، ح ، باب ثبوت خیار אلغبن ل١٨ج  ؛ شیخ حر عاملی، پیشین،٢٩٤، ص ٥، ج אلکافیشیخ کلینی، . ١٠٣
 .١٩٤، ص ٦٣١٠، باب دوم אز אبوאب אحكام مسجد، ح باب كرאهة تأَخُّر جیرאن אلمسجد عنه، ٥ج  شیخ حر عاملی، پیشین،. ١٠٤
 .٨٢/ یوسف. ١٠٥
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 داللت تنبیه) ب
مالک نخست مورد پیشین، یعنی مقصود گوینده بودن אیـن          . شود  هم نامیده می  » داللت אیماء «אین نوع داللت    

.  אما رאستی یا درستی کالم وאبسته به אین تقـدیر نیـست            ؛نوع داللت אز نظر عرف، در אین داللت هم وجود دאرد          
אین نکته مـالک    . آورد که الزمۀ کالم אرאده شده یا بعید אست که אرאده نشده باشد              در אینجا سیاق کالم یقین می     

 .تفاوت نوع داللت אز داللت אقتضا אست
 :موאرد داللت تنبیه بسیارند، אز جمله

برאی نمونه  . گوید  کند و الزمۀ عقلی یا عرفی آن رא باز می           ـ گاه گوینده چیزی رא به صورت مستقیم بیان نمی         ١
אآلن ساعت ده شد برאی توجه دאدن به فرא رسیدن          : ی در ساعت ده با کسی قرאر دאشته باشد و بگوید          אگر شخص 

 .دאرد زمان وعده چنین سخنی رא אبرאز می
 .شود אین جمله برאی بیان אز دست رفتن وقت אدאی نماز صبح گفته می. آفتاب برآمد: گوید یا می
 .شود  گفته می، אینکه אو آب میل دאردאین جمله برאی بیان. אم من تشنه: گوید یا می

ـ گاه همرאه کالم مطلبی هست که دلیل حکم یا شرط بودن، مانع بودن، جزء بودن یا نبـودن אینهـا رא بیـان                        ٢
 .دهندۀ یکی אز אینها خوאهد بود کند، پس ذکر حکم نشان می

 چیـست؟ אمـام یـا       حكم شک در تعدאد رکعات نماز دو رکعتـی        : پرسد  برאی نمونه هنگامی که شخصی می     
مفهوم אین حکم آن אست که شک در نماز دو رکعتی دلیل بطالن آن              . نماز رא دوباره به جای آور     : گوید  فقیه می 
 .אست

پرسید با همسرم در روز مـاه مبـارک رمـضان نزدیکـی             ) علیه אلسالم (همچنین هنگامی که کسی אز אمام       
 .نزدیکی کردن در روزۀ وאجب سبب کفاره אست یعنی ١٠٦کفاره بده؛: فرمود) علیه אلسالم(کردم، אمام 

אیـن معاملـه باطـل      : شـود   אم، در پاسخ گفته       های دאخل رودخانه رא فروخته      ماهی: یا هنگامی که سؤאل شد    
 .شده אست אست، یعنی شرط درستی معامله قدرت بر تسلیم و تحویل دאدن جنس فروخته

شنود که دوباره به جای آوردن آن الزم           و پاسخ    یا هنگامی که کسی حکم نماز خوאندن در حمام رא بپرسد          
 . بدین معنا אست که نماز خوאندن در حمام אشکالی ندאرد،نیست
بـرאی نمونـه   . شـود  شود که برخی אز آنچه الزمۀ عملی خاص אست، معلوم می      אی بیان می    ـ گاه کالم به گونه    ٣

برخاسـتم و خطبـه     : گویـد   ا هنگامی کـه مـی     ی. به نهر رسیدم، نوشیدم؛ یعنی آب نوشیدم      : گوید  هنگامی که می  
 .خوאندم؛ یعنی אیستاده خطبه خوאندم

 .کند אین قرאین که همرאه کالم אست، یا همان سیاق کالم، موضوع אصلی و الزمۀ هر عملی رא تعیین می
 
 
 داللت אشاره) ج

ه باشد، אمـا کـالم    אین نوع داللت بر خالف دو نوع داللت پیشین، الزم نیست که بر حسب عرف مقصود گویند                
مثال معروف אین نوع داللت، داللت دو آیه אز قرآن بر حمل جنـین در حـدאقل شـش                   . داللت بر الزمۀ آن دאرد    

 :فرماید در یک آیه می. ماه אست
 ١٠٧﴾حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْرאًوَ ﴿

                                                           
 .٢٤٠، ص ١٢٧٧٦، باب وجوب إمساک אلصائم عن אلجماع، ح ١٠ج   شیخ حر عاملی، پیشین،.١٠٦
  .١٥/  אحقاف.١٠٧



 

  http://vu.hadith.ac.ir ٧٢

 .ماه אستی  سنوزאدبار بردאشتن و אز شیر گرفتن 
 :فرماید و در آیۀ دیگری می
 ١٠٨﴾لِمَنْ أَرאدَ أَنْ یُتِمَّ אلرَّضاعَةَ رْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَینِ كَامِلَینِوَ אلْوאلِدאتُ یُ﴿

 אین حکم برאی کسی אسـت کـه         .فرزندאن خود رא دو سال تمام شیر دهند       ] باید[و مادرאن   
 .بخوאهد دورאن شیرخوאرگی رא تکمیل کند

 ماه بیان شده و در آیـۀ دوم تنهـا شـیر دאدن بـه            ٣٠ نوزאد   در آیۀ نخست مجموع حمل جنین و شیر دאدن        
کم شش ماه برאی      با کم کردن دورۀ شیرخوאرگی אز سی ماه، دست        . تعیین کرده אست  ) دو سال ( ماه   ٢٤فرزند رא   

 .ماند حمل جنین باقی می
 حمـل   کنید هیچ کدאم אز אین آیات אصوالً بر אساس فهم عرفی، قـصد بیـان حـدאقل                  که مالحظه می    چنان

 .شود جنین رא ندאرند، אمّا אز داللت אشاره، به صورت تبعی نه אصلی، אین معنا אز مجموع دو آیه بردאشت می
 
 

 אعتبار و حجیت אین داللتها
گفته، داللت אقتضا و داللت تنبیه رא אز آن جهت که ظاهر کالم هـستند، معتبـر                   گانۀ پیش   אز میان داللتهای سه   

 .شود یت ظوאهر אلفاظ، אین دو نوع داللت رא هم شامل میאند؛ زیرא دلیل حج دאنسته
در مباحـث   . تـوאن آن رא داللـت نامیـد         شـود، نمـی     אما چون داللت אشاره عرفاً مقصود گوینده شمرده نمی        

یابد که مـورد אرאده و قـصد          אین نکته رא بیان کردیم که אصوالً داللت در جایی معنا می           ) ٢(مقدماتی אصول فقه    
 . אما در אینجا که گوینده قصد אین معانی رא ندאرد داللت نامیدن آن همرאه با نوعی تسامح אست؛گوینده باشد

 بلكه تنها אشاره و אشعاری به آن معنا وجود          ؛توאن وجود ظهور در אین معنا رא אدعا کرد          در داللت אشاره، نمی   
شـده אز     زمۀ کالم، معنای אسـتنباط    אلبته در صورت وجود مالزمۀ عقلی قطعی میان آنچه که ذکر شده و ال             . دאرد

بدیهی אست که حجیت אز باب ظاهر کالم با حجیت אز بـاب حکـم               . باب مالزمۀ عقلی قطعی معتبر خوאهد بود      
 .عقل به مالزمه، دو مقولۀ جدאگانه هستند

 
 
 

 چكیده
بیـان  ...  و »بـل «و » إنمـا «، »إال«تر אز قصر بالغی و אستثنا אسـت و در سـاختار    مرאد אز حصر، معنایی عام  

در صورتی حصر، مفهوم خوאهد دאشت كه با אثبات אختصاص و אستثنا، بر نفی حكم אز غیـر مـوאرد    .شود می
نیـز در صـورت منـع و        » بل«به صورت مطلق و     » إنما«و  » إال«אز אین رو،    . אختصاص و אستثنا داللت كند    

 .אبطال جملۀ پیش אز خود، مفهوم مخالف دאرند
اص بیان شده و حكم در مقام محدود كردن حدאقل و حدאكثر عدد אسـت و كمتـر                  در جمالتی که عددی خ     

 . آن عدد، مفهوم مخالف خوאهد دאشتشد؛یا بیشتر אز آن عدد مشروع نبا

                                                           
 .٢٣٣/  بقره.١٠٨
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بـه دیگـر سـخن، جمـالت        . مفهوم لقب، به معنای هر אسمی كه موضوع حكم نباشد، مفهوم مخالف ندאرد             
ین ندאرند و حدאكثر داللت אین جمالت ثبـوت حكـم آن مـورد    دאرאی لقب، ظهور در نفی حكم אز دیگر عناو       

 .خاص אست
داللتهای אقتضا، تنبیه و אشاره، داللتهای دیگری هستند نه אز جنس داللت منطوق بلكه برخاسته אز سیاق  

אند و به دلیل حجیت ظوאهر  אز אین سه نوع داللت، داللت אقتضا و تنبیه אز آن جهت كه ظاهر كالم. كالم
 . حجت هستندאلفاظ



 

 



 

 

 جلسۀ نهم

 رאبطۀ אدله با یکدیگر
  )١(عام و خاص 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .و خاص و حكم آنهادو אصطالح عام آشنایی با  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در אیـن   . در جلسۀ پیشین با بررسی داللت مفاهیم حصر، عدد و لقب، אنوאع مفاهیم مخالف نیز به پایـان رسـید                   

  . عام و خاص و حكم آنها آشنا خوאهید شدאصطالحجلسه با دو 
 
 
 

 مددرآ
گـاه  .  آنها بـا یکـدیگر אسـت       ۀن אدله و رאبط   ایمنسبت  تبیین   ، אصول دאنشبخش مهم و کاربردی مباحث אلفاظ       

 رאبطۀ אدله بـا یکـدیگر، بـه אیـن         ما در مبحث  . شود   دیده می   نوعی ناسازگاری ظاهری    شرعی ۀن عبارאت אدل  ایم
ن آنهـا رא    ایـ مهمخـوאنی و سـازگاری       توאن  می אز دیدگاه عرف مخاطبان به سادگی        کهوאقعی  غیر یناسازگاریها
 .پذیر אست ن אین אدله אمکانایمאز دیدگاه عرف مخاطبان جمع  سخن، به دیگر .یمپردאز  می،شناخت

 :ردیگ جای می شرعی אز نظر مدلول אلفاظ آنها در سه عنوאن کلی رאبطۀ میان אدلۀدر مجموع 
 ؛ عام و خاص)אلف
 ؛ مطلَق و مقیَّد)ب
 . مجمَل و مبیَّن)ج
 
 
 
 

 عام و خاص
 تعریف عام و خاصـ ١

אین دو مفهـوم אگرچـه אز مفـاهیم         . ست א  شرعی، عموم و خصوص معانی آنها      ان אلفاظ אدلۀ  یمترین نسبت     شایع
אیـن دو אصـطالح بیـان    رא دربـارۀ     אصـولیان    אی אز دیـدگاه     گزیده ولی   ،ستאشده در میان مردم       عرفی و شناخته  

 .کنیم می
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 »امع«مرאد אز مفهوم ) אلف
. شـود  ی بر آن مترتـب مـی  گیرد و حکم אی אست که معنای آن همۀ אفرאد و مصادیق خود رא دربرمی        وאژه »عام«

شوند و هنگامی که در یک         אینها عام نامیده می    مانندو  » دאنشجویان«یا  »  دאنشجویان همۀ«برאی نمونۀ عبارت    
 .گیرد ، دربرمیو بر آنان صادق אستکه عنوאن دאنشجرא  همۀ کسانی ،جمله به کار روند، حکم آن جمله

אما گاه عام بودن    . که موضوع حکم قرאر گرفته אست     אست   عنوאن عام در وאقع وصف אسمی        ،در אین تعریف  
 یعنی بر همۀ אفـرאد موضـوع خـودش          فالن حکم عام אست؛   : گویند  بر אین پایه می   . شود  وصف حکم شمرده می   

همـۀ אفـرאد    بـرאی    که حکمـی عـام رא        ﴾الةقیموא אلصّ أ﴿ :د؛ مانند رو  دربارۀ تمامی آنها به کار می     صادق אست و    
 .אسترא به آنها دستور دאده ف אثبات کرده و برپایی نماز مکلّ

 
 
 »خاص«مرאد אز مفهوم ) ب
گیرد و تنها بـر آنهـا حکـم جـاری             אی אست که تنها برخی אفرאد و مصادیق عنوאن عام رא دربرمی             وאژه» خاص«
تمامی دאنشجویان یـا تمـامی روאیـات رא    » تعدאدی روאیات«یا  » برخی دאنشجویان  «ارتبرאی نمونه عب  . شود  می

 . جریان ندאرد،אی دربارۀ عموم אفرאدی که در عنوאن عام دאخل هستند جملهچنین شود و حکم  شامل نمی
 :وجود دאرددر وאقع در هر یک אز عام و خاص دو عنصر אصلی 

 ؛رאگیر بودن نسبت به همۀ אفرאد معناداللت بر ف+ لفظ عموم = عناصر عام ـ 
 .داللت بر אستثنا אز حکم عام+ لفظ خاص = عناصر خاص ـ 
 
 
 
 رאبطۀ عام و خاصـ ٢

ـ هرگاه برخی אفرאد عام بـا       אز دیدگاه אصولیان    . نامند  می» تخصیص« عام و خاص رא      رאبطۀ میان אصولیان    یدلیل
شـود و بـه        آن حکم عـام، محـدود مـی        یعنی خورد؛  میتخصیص  حکم عام   خاص אز شمول حکم خارج شوند،       

 .بدیا می אختصاص אفرאدی خاص،
 دلیل خاص بدون آنکه موضوع حکم رא تغییر دهد، دאیـرۀ شـمول و فرאگیـری حکـم رא محـدود                      ،بنابرאین

 .کنند گاه אز تخصیص به خروج حکمی تعبیر میبر אین پایه، . کند می
کنـد      بیان می  که   یدیگرאمری   ۀ عام אست و جمل    אی  جمله» .یدهر عالمی رא אحترאم کن     «برאی نمونه جملۀ אمری   

عام و  אین دو جملۀ אمری     ن  ایمجمع  . ، خاص אست  پیشین عام    نسبت به جملۀ   ».عالمان فاسق رא אحترאم نکنید    «
 .»هر عالم غیرفاسقی رא אحترאم کنید«گونه خوאهد بود که  خاص אین

 عنـوאن عـام     گمان  بیروند؟    شمار نمی   عام به  در جملۀ » المهر ع « فاسق אز אفرאد      عالمان نمونه،آیا در אین    
حکم وجوب אحترאم بـه  در جملۀ دوم بیان دאشت،  با تخصیصی که دلیل خاص ، אماهمچنان بر آنها صادق אست    

 .آنها بردאشته شد
ـ              אما در صورتی که دلیلی      یکـی אز אفـرאد رא אز        ، دیگـر  ینسبت به אفرאد خودش عـام و فرאگیـر باشـد و دلیل

عبارت אست אز خـارج شـدن    تخصّص ،نسخبه دیگر   . گویند  می» تخصّص «آنصادیق دلیل فرאگیر ندאند، به      م
 .فردی אز موضوع حکم
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 ،حکم عام لزوم אحترאم هر عالمی     » . عالم نیست  xآقای   « که گونه بود  אینאگر دلیل خاص در نمونۀ پیشین       
تخصیص و خروج حکمـی و אسـتثنای    دلیل خارج شدن אین شخص אز حکم، به. گرفت رא دربر نمی ) x (خصش
 که حکم وجـوب אحتـرאم بـرאی         ،دلیل که אین شخص אز אفرאد موضوع عالم       آن   بلکه به     نبود، و אز آن حکم عام    א

 .شود شود אز آن حکم خارج می آنها ثابت אست، شمرده نمی
حکمـی فـرد    با تخصیص که خـروج      و  . گویند  نیز می » خروج موضوعی  «،»تخصص«به  אی موאرد    پارهدر  

 .ردאدאست، تفاوت 
 
 
 
 אلفاظ عامـ ٣

 شـده    وضـع  ی خـاص  ، אلفاظ نسبت به همۀ אفرאد مورد نظر      برאی بیان عموم معنای وאژگان       گوناگونی  زبانهادر  
אیـن אدאت و وאژگـان عمـوم در تبیـین           . حروف و אسامی بر عموم داللـت دאرنـد        در زبان عربی هم برخی      . אست

 .یابند مان میفرאگیری خودشان در دو گروه سا
 :אند אز אنوאع אین وאژگان عبارت.  داللت بر عموم دאرند گروه وאژگانی که خود)אلف
 ١٠٩؛﴾كُلُّ نَفْسٍ ذאئِقَةُ אلْمَوْتِ﴿:  مانند؛»لکُ«ـ ١
 ١١٠؛﴾هُوَ אلَّذِی خَلَقَ لَكُم مَّا فِی אلْأَرْضِ جَمِیعاً﴿:  مانند؛»جمیع«ـ ٢
 :ی زیر در مثالها» أیّة«یا » أی«یا » کافة«یا » عامة«:  مانند؛»جمیع«و » كل«های مترאدف با  ـ وאژه٣
 ١١١؛﴾كَافَّةً یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא אدْخُلُوא فِی אلسِّلْمِ﴿ـ 
 ١١٢؛»جاءَ אلقومُ عامَّتُهم«ـ 
 ١١٣.﴾مَّا تَدْعُوא فَلَهُ אلْأَسْمَاءُ אلْحُسْنَى أَیاً قُلِ אدْعُوא אللَّهَ أَوِ אدْعُوא אلرَّحْمنَ﴿ـ 
 نَجَـسٌ فَـال یقْرَبُـوא       אلْمُـشْرِكُونَ یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنَّمَـا       ﴿: انند م ؛جنس معرفه شده باشد   » لא«ـ جمعی که با     ٤

 ١١٤؛﴾אلْمَسْجِدَ אلْحَرאمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذא
 ١١٥؛﴾ إِلَّا وُسْعَهانَفْسٌال تُكَلَّفُ ﴿: انند م؛ نفیساختارـ אسم نکره در ٥
 ١١٦.﴾אلرِّبا وَ حَرَّمَ אلْبَیعَأَحَلَّ אللَّهُ ﴿ :؛ مانندجنس معرفه شده باشد» لא« با ـ אسم جنس که٦
 سـیاق کـالم چنـین    אند و بـا אسـتفاده אز قرینـۀ    ع نشده گروهی אز אلفاظ که خودشان برאی معنای عموم وض  )ب

 :אند אز אین אلفاظ عبارت. داللتی دאرند

                                                           
 .مرگ אست] طعم [ۀهر جاندאری چشند: ١٨٥/ آل عمرאن .١٠٩
 . آنچه در زمین אست، همه رא برאی شما آفریدكهی ست آن كس אאو: ٢٩/  بقره.١١٠
 .درآیید] خدא[אید، همگی به אطاعت  كه אیمان آورده אی كسانی: ٢٠٨/  بقره.١١١
 . همگی قوم آمدند.١١٢
 .א بخوאنید، هر كدאم رא بخوאنید، برאی אو نامهای نیكوتر אست ر»رحمان« رא بخوאنید یا »خدא«بگو : ١١٠/  אسرאء.١١٣
אلحـرאم   ند، پس نباید אز سال آینده به مـسجد א کאید، حقیقت אین אست كه مشركان ناپا       كه אیمان آورده   אی كسانی : ٢٨/  توبه .١١٤
 . شوندکنزدی
 .شود هیچ كس جز به قدر وسعش مكلّف نمی :٢٣٣/  بقره.١١٥
 . אستدهی و ستد رא حالل و ربا رא حرאم گردאنخدא دאد: ٢٧٥/  بقره.١١٦
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 ١١٧؛﴾صُمْهُمُ אلشَّهْرَ فَلْیَمَنْ شَهِدَ مِنْكُفَ﴿ :مانند؛ ـ אسم شرط١
 ١١٨؛﴾ آیاتِ אللَّهِ تُنْكِرُونَرِیكُمْ آیاتِهِ فَأَیَّوَ یُ﴿ : مانندـ אسم אستفهام؛٢
 ١١٩.﴾وَ هُوَ אلَّذِی یتَوَفَّاكُمْ بِالَّیلِ وَ یعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ﴿ : مانند؛ـ אسم موصول٣

. شـوند    مثنی و جمع و نیز در مؤنث و مذکر אستفاده مـی            ،ردאی هستند که در مف      אین گروه אز אلفاظ به گونه     
 .آید אی אست که אز سیاق عبارت به دست می تعیین نوع مرאد گوینده אز آنها بسته به قرینه

 
 
 
 אقسام عامـ ٤

 :ند אزא  אین אقسام عبارتאند؛ אی رא ذکر کرده نهگا برאی عام אقسام سه
 
 

 عام אستغرאقی) אلف
אی که حکم عام شامل یکایـک אفـرאد بـه صـورت      به کار رود، به گونه» کل «انندאلفاظ عام مאی با     هرگاه جمله 

در אین صورت هر فـردی אز אفـرאد عـام، در            . گویند  می عام אستغرאقی ن  آ به   ،مستقل و جدאی אز دیگر אفرאد شود      
אطاعـت یـا    ،  د نسبت بـه حکـم مربـوط بـه خـو           نیز،هر یک אز آنها     . عرض دیگر אفرאد موضوع حکم خوאهد بود      

 .رא دאردعصیان خاص خود 
مِـنْ قَبْـلِ أَنْ      إِسْرאئِیلُ عَلَى نَفْسِهِ  كُلُّ אلطَّعامِ كانَ حِلّاً لِّبَنِی إِسْرאئِیلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ          ﴿ شریف   برאی نمونه در آیۀ   

 . شده אستتثنا حالل אست و تنها برخی אز آنها אسאسرאئیل تک غذאها برאی بنی تک ١٢٠؛﴾تُنَزَّلَ אلتَّوْرאةُ
 
 
 عام مجموعی) ب

אی که برخی אفرאد به صـورت مـستقل مـرאد      אی موضوع حکم قرאر گیرد، به گونه        هرگاه عام به صورت مجموعه    
؛ »تمامی ده مرد سنگ بزرگ رא حرکت دאدنـد        «: אگر گفته شد  برאی نمونه   . گویند   می عام مجموعی ن  آنباشد، به   

 .تک آنها و به ترتیب אین کار رא אنجام دאدند تکآنها چنین کردند نه אینکه یعنی تمامی 
 אمـامی   بر پایۀ عقایـد معتبـر شـیعۀ       . رود  شیعی نیز عام مجموعی به شمار می      عقیده به אمامت دوאزده אمام      

 .پس אیمان به אین مجموعه الزم אست.  نه אعتقاد به אمامت برخی אز آنان الزم אستآنهاتمامی אعتقاد به אمامت 
אجـزאی   خوאسته شده אست و אنجام برخـی          که אنجام مجموع אجزא و شرאیط نماز       ١٢١﴾وא אلصَّالةَ أَقِیمُ﴿مانند  
 .ستآن کافی نی

                                                           
 . كند باید آن رא روزه بدאردکهر كس אز شما אین ماه رא در: ١٨٥/  بقره.١١٧
 كنید؟  אز آیات خدא رא אنكار میکپس كدאم ی. نمایاند خویش رא به شما می] قدرتِ[های  و نشانه: ٨١/  غافر.١١٨
 .دאند  می،אید گیرد؛ و آنچه رא در روز به دست آورده می] به هنگام خوאب[شما رא ست كسی كه شبانگاه، روح  אو אو: ٦٠/  אنعام.١١٩
بـر  ] یعقـوب [=  خورאكیها بر فرزندאن אسرאئیل حالل بود، جـز آنچـه پـیش אز نـزول تـورאت، אسـرאئیل                ۀهم :٩٣/  آل عمرאن  .١٢٠

 .خویشتن حرאم ساخته بود
 .٢٠/  مزمل.١٢١
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 عام بدلی) ج
 و همانند آنها به کار رفته باشد و حکم مربوط بـه           » أیّة«،  »أی«אی مفهوم عام با تعبیرאتی مانند         هرگاه در جمله  

 حکـم   هنگامدر אین   . دینوگ می» عام بدلی «،  به آن  ؛لبدل باشد א  אین عموم برאی هر فرد אز آن عام به شکل علی          
 . و אطاعت آن هم با یک فرد אنجام خوאهد شد אستبرאی یک فرد

در אبتـدא   با وجود אینکه     ،خوאهی آزאد کن    אی رא که می      هر بنده  ؛»إعتِق أیّةَ رقبةٍ شِئتَ    «برאی نمونه در جملۀ   
 ولی در وאقع یک فرد مورد نظر אست که אنتخاب آن فرد بـه                אست؛ به کار رفته  » هر« به معنای » ةیّأ«عام  لفظ  

 .אختیار مکلف گزאرده شده אست
 به جای شدن برخی אفرאد     بودن و جانشین     عموم با بدلی   زیرאאند؛    دאنسته» عام تسامحی «برخی אین نوع رא     

  بـودن אفـرאد אسـت؛       بدل زאویۀر אین نوع، عموم אز ناحیه و         باید توجه دאشت که د     אما. برخی دیگر ناسازگار אست   
مـثالً عمـوم אفـرאد یـک      .جایگزین دیگری باشـد در אنجام تکلیف توאند   می، به شکل عام، یعنی هر یک אز אفرאد    

توאن אز אبتدאی     برאی نمونه در نماز ظهر می     . وאجب یا مستحب به لحاظ زمان یا حاالت مختلف אز אین نوع אست            
پنج دقیقه به طول     אگر نماز ظهر     گمان  بی. دکره غروب، אین نماز رא אدא       ظهر شرعی تا زمان چهار رکعت مانده ب       

بـا  אمـا   .  یا بیشتر אز آن نماز ظهر خوאنـد        هفتاد، هشتاد بار و    نزدیک به  در طول אین چند ساعت       توאن  אنجامد، می 
 پنج دقیقـۀ אند در تو אین فرد می. شود  آن وאجب ساقط می    ،فرد אز אین تعدאد אفرאد زمانی نماز ظهر       אنجام تنها یک    

 تطبیـق مـصدאق و   אما ،پس مجموع وقت عموم دאرد.  باشدهفده آخر ساعت پنج دقیقۀ یا سیزده ساعت  نخست
 .אلبدل خوאهد بود فردی אز אین عام، به صورت אختیاری و علی

 
 

 تشخیص نوع عام
  که در جمله به کـار رفتـه  نوع لفظ عام. ن و شوאهد کالمی אستفاده کرد ئ عام باید אز قرא    برאی شناخت نوع جملۀ   

قرאین و شوאهد کارآمد در شناخت نـوع عـام    אینها אز    انندمم مربوط به عام، حکمت حکم عام و          آثار و حک   אست،
 .هستند

صورت شـک    در   אز אین رو،    پایۀ کثرت کاربرد و غلبۀ آن، אستغرאقی دאنستن عموم אست؛          אما قانون کلی، بر   
 .ستدאنعام رא אستغرאقی  یدابאصل אولی ضای  به אقتنوع عموم،در شناخت و تشخیص 

 
 
 
 אقسام خاصـ ٥

 אست  )منفصل خاص   خاص متصل و  (دو نوع אصلی    خاص، دאرאی   .  دلیل عام، אقسامی دאرد    ماننددلیل خاص نیز    
 . دیگری دאرندאقسام فرعینیز آنها هر یک אز که 

 
 

 خاص متصل) אلف
 به אین معنا كـه بالفاصـله        ؛چسبیده אست ه به دلیل عام     رא تخصیص بزند گا   توאند حکم عام      دلیل خاصی که می   

. شود  و گاه در حالت گفتن کالم عام به عنوאن زمینه و مبنای کالم شمرده می              אست  پس אز دلیل عام بیان شده       
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کردن دאیرۀ عموم به غیـر אز אفـرאد          محدودאی  ربאی אست که گوینده       متصل، قرینه » مخصَّص « سخن، به دیگر 
 .ماد کرده אستخاص، بر آن אعت

אین نوع قرینه گاه به صورت کالمی متصل به عام و در یک سیاق کالمی با عام آمـده אسـت کـه بـه آن            
 : مانند گویند؛»مخصص متصل لفظی«

 غَیرَ بَاغٍ   إِنَّما حَرَّمَ عَلَیكُمُ אلْمَیتَةَ وَ אلدَّمَ وَ لَحْمَ אلْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ אللَّهِ فَمَنِ אضْطُرَّ                ﴿
 ١٢٢﴾إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌوَ ال عَادٍ فَال إِثْمَ عَلَیهِ 

אنـد بـا      شود و در אدאمه کسانی که مضطر شـده          ف می حکم حرمت در آیه عام אست و شامل همۀ אفرאد مکلَّ          
 .אند دلیل لفظی متصل، تخصیص خورده

 بـه آن    کـه  بـه همـرאه کـالم אسـت          ر گفتـار   و سـاختا   אی برگرفته אز حال گوینده      به صورت قرینه  نیز  گاه  
אی   برאی نمونه در جمله   . אی که با کالم در هم پیچیده אست         مانند قرینۀ حالیه  . گویند» مخصّص متصل مقامی  «

مأمور אز حالـت گوینـده دریابـد کـه          אگر   گوید، همۀ همسایگان من رא אکرאم کن،        که کسی به زیردست خود می     
 حـالی تخـصیص     در אین صورت אین عموم رא بـه قرینـۀ         ا אو دشمنی دאرد نیست،      אی که ب    مرאد אو אِکرאم همسایه   

 .دאند می» همسایگان غیردشمن«زند و مرאد אو رא  می
 
 
 خاص منفصل) ب

 אز دلیل عام بیان شـود، بـه         یهرگاه دلیل خاص که قابلیت تخصیص زدن عام رא دאرد، در کالم دیگری و جدא              
 حکـم رא بـه    بر آنکه گوینـده   אی אست     قرینه» مخصص منفصل «ت  در حقیق . گویند  می» مخصص منفصل «آن  

 . همۀ אفرאد אرאده نکرده אستدربردאرندۀصورت عام و 
ـ         ﴿ که با آیـۀ      ١٢٣﴾فَانْكِحُوא مَا طَابَ لَكُم مِّنَ אلنِّسَاءِ     ﴿مانند آیۀ     ١٢٤﴾ؤْمِنَّوَ ال تَنْكِحُـوא אلْمُـشْرِكاتِ حَتَّـى یُ

 بخوאهد، مجاز شمرده شده و در آیـۀ دیگـر  ج با هر زنی که شخص  אزدوא، در آیۀ نخست   .تخصیص خورده אست  
 . حرאم شمرده شده אست،אند كه אیمان نیاورده  تا زمانی زنان مشرکبه صورت جدאگانه،

 
 
 
 مشروعیت تخصیصـ ٦

بـه دیگـر سـخن،      . ام אست دאدن حکم عام به برخی אفرאد آن ع        אشاره شد مرאد אز تخصیص، אختصاص     که    چنان
אصولیان אز אیـن کـار      . گویند» تخصیص« אز حکم عام رא      که برخی אز אفرאد عام هستند،       خاص، אدی אفر אستثنای

 .نددאن אد جدی אز عام رא همان خاص می مروکنند  با عنوאن حمل عام بر خاص هم تعبیر می

                                                           
خدא بر آن بُـرده شـده، بـر     نام غیر] هنگام سر بریدن  [ و آنچه رא كه      ک خون و گوشت خو    تنها مُردאر و  ] خدאوند،[: ١٧٣/  بقره .١٢٢

ناچار شود، در صورتی كه ستمگر و متجاوز نباشد         ] برאی حفظ جان خود به خوردن آنها      [كسی كه   ] ولی. [شما حرאم گردאنیده אست   
 .بر אو گناهی نیست، زیرא خدא آمرزنده و مهربان אست

 .كه شما رא پسند אفتاد، به زنی گیرید] دیگر[ אز زنان رچهه: ٣/ نساء. ١٢٣
 . אزدوאج مكنید، تا אیمان بیاورندکو با زنانِ مشر: ٢٢١/ بقره. ١٢٤
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ا  زبانهـ  ۀ بیان حکم و مرאد گوینده אز אسلوبهای شایع در تبیـین مـرאد وאقعـی گوینـدگان در همـ                     شیوۀ אین
ـ ، چه متصل و چه منفـصل خاص،همرאه אی عام به  رفی هرگاه جمله عروشبر پایۀ  . شناخته شده אست   کـار  ه  ب

אی אست که گوینده برאی بیـان         قرینه» خاص«در وאقع   . دאنند  د، مرאد قطعی گوینده رא همان معنای خاص می        ور
 .کند ه می אز آن אستفاد،مرאد خویش، که همۀ אفرאد به جز אفرאد خاص مرאد אو אست

אصولیان در حجیت و אعتبار אین قرینه به بنای عقالیـی مبنـی بـر אعتمـاد بـر قرینـه در تـشخیص مـرאد                          
 ظهور دلیل خاص در همان معنـای خـاص و      ،به عبارت دیگر  . אند  خاص אستفاده کرده  دلیل  گویندگان در غیر אز     

 .شود بعضی אفرאد، معتبر شمرده می
م در عموم و ظهور دلیـل خـاص در خـصوص، بـا یکـدیگر ناسـازگار                  در אبتدא ممكن אست، ظهور دلیل عا      

سـخن،  بـه دیگـر     . شـود   بر ظهور عام مقدم مـی     تر אز دلیل عام אست      اهرظ نص یا    ، چون دلیل خاص   אما ؛باشند
رود و قرینه باید در کنار ذوאلقرینه قرאر گیـرد تـا ظهـور آن پذیرفتـه                   خاص، قرینه و عام، ذوאلقرینه به شمار می       

 .شود
 
 

 تذكر چند نكته
 ماننـد  عنایی אست که قابلیت تخـصیص نـدאرد؛   عام، نص در م ، در برخی آیات قرآن    ویژه به    موאرد، ـ در برخی  ١

خـالف، تـوאن    אی بـر   و قرینـه  گونه تخصیص در אین مورد هیچ١٢٥.﴾ءٍ قَدِیرٌ إِنَّ אللَّهَ عَلَى كُلِّ شَی﴿آیۀ شریف   
یعنـی   ؛ هستند ١٢٦»آبی אز تخصیص  «گونه موאرد    ح אصولیان אین  در אصطال . رא ندאرد אلهی  خدشه در عموم قدرت     

  .گونه تخصیص، میان مخصص متصل و منفصل در عمل تفاوتی وجود ندאرد در אین. ممانعت אز تخصیص دאرند
 یک روزه یـا  برאی نمونه در موאردی حتی فاصلۀ.  مالک تشخیص متصل یا منفصل بودن خاص، عرف אست ـ٢

 در موאردی אز حکم شارع که אمام معـصوم        . شود  مانع אز متصل شمردن خاص نمی      ،عامن خاص با    ایمچند روزه   
  خـاص بـوده    ی کـه مـرאد אو معنـای       هدאو پیغام د  א گفته و سپس به       به رאوی   روی تقیه  אز مطلبی رא    )علیه אلسالم (

 .אین مورد متصل حقیقی نیستهر چند  ،شود  متصل شمرده میאست،
شود، پس אز پایان کالم، برאی آن کـالم ظهـور بـه وجـود                 متصل همرאه می  ـ در موאردی که عام با مخصص        ٣
 گـزאرۀ  در بـرאی نمونـه   . یابنـد   אی در معنـایی ظهـور مـی          خاص به صورت مجموعه    بادر אین موאرد عام     . آید  می

 مٍ عـالِ  م کـلَّ  کرِأ «شود که   اخته می گونه شن  در وאقع אز אبتدא مرאد گوینده אین      » لّا אلفسّاق إ  عالمٍ م کلَّ کرِأَ«مشهور  
 . אفرאد پس אز تخصیص دאردאبتدא ظهور در معنای خاص و مجموعپس کالم אز همان » عادلٍ

آیـد و خـاص     אبتدא برאی عام یک ظهور به وجود مـی אما در موאردی که عام، مخصص منفصل دאشته باشد   
گویـد و אمـام دیگـر آن رא         אگر אمامی حکمی رא بـه صـورت عـام ب          برאی نمونه   . رود  אی بر عام به شمار می       قرینه

آید که در عصر אمام بعـد بـا ظهـور خـاص      تخصیص زند، در אین صورت אبتدא یک ظهور برאی عام به وجود می       
به دلیل آنکـه خـاص،   در אین صورت . شود ه می عام شمرد  אی برאی   شود و خاص قرینه     אبتدאیی حاصل می  تنافی  

 אز نظر علمی אین دو نوع       אما. رود   خاص אز بین می    با قرینۀ ظهور אولیۀ عام در عموم        אست نص یا ظاهرتر אز عام    
 .ثرگذאری بر عام یکدیگر مختلف هستندאدلیل مخصّص در نحوه و شکل 

                                                           
 .٧٧/  نحل.١٢٥
 .گرفته شده و به معنی ممانعت אز تخصیص یا غیرقابل تخصیص אست» إباء« آبی אز .١٢٦
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ن آنهـا باشـد     ایم که نوعی ناسازگاری     شود  می مطرح   هنگامیـ אصوالً بحث تخصیص یا حمل عام بر خاص          ٤
م و خاص با یکـدیگر توאفـق دאشـتند، تخـصیص معنـا              אما אگر عا  . אز نظر گذشت   گذشتههای   نمونهدر  که    چنان
 و در کـالم   پس אز آزمون پذیرفته شـدند ١٣٨٠ل پذیرאن فرאگیر سا همۀ دאنش: برאی نمونه אگر گفته شود   . ندאرد

 آزمـون پذیرفتـه شـد، אگرچـه جملـۀ            پس אز  ،١٣٨٠پذیرאن فرאگیر سال       אز دאنش  ، آقای אحمدی  :ویندگبدیگری  
 . حمل عام بر خاص یا تخصیص در אینجا جریان ندאرد אست؛ אمااص دوم خنخست عام و جملۀ

 
 
 
 تأثیر تخصیص در ظهورـ ٧

. אنـد   صل و مخصص منفصل در چگونگی تأثیر در ظهور عام با یکدیگر متفـاوت             אشاره شد مخصص مت   که    چنان
 .کنیم ثرگذאری تخصیص رא تبیین میא نوع ، تحلیل אین تفاوتدر אدאمه، با
ثیر אبتدא باید אنوאع داللتها رא شناخت و حـوزۀ تـأثیر تخـصیص رא بـر پایـۀ אیـن شـناخت                       فهم אین تأ  برאی  

. شـدنی אسـت   ع مدلول و معنا هـم تـصور  ند که به صورت طبیعی سه نو     رאلفاظ سه نوع داللت دא    . مشخص کرد 
 .داللت تصوری، داللت تصدیقی، داللت بر مرאد جدی: אند אز گانۀ אلفاظ عبارت داللتهای سه

 
 

 داللت تصوری) אلف
توجـه،   با توجه، بـی . شود  نامیده می داللت تـصوری   وאژه شنیدن   تر گفتیم که אنتقال ذهن به معنا به محض          پیش

تولید  אز برخورد برخی אجسام  وאژهحتی אگر آن    . تأثیری در אین داللت ندאرد    وאژه   کتبی بودن     و حضوری، شفاهی 
 .تصوری خوאهد دאشتت  داللصادر شود،حیوאنی همچون طوطی شود و یا אز 

 
 
 داللت تصدیقی) ب
هنگامی . داللت تصدیقی با אرאدۀ گوینده پیوند دאرد       אما   ۀ گوینده ندאرد؛  د داللت تصوری، هیچ אرتباطی با אرאد      وجو

داللـت تـصدیقی وجـود خوאهـد        אو   شـدۀ   برאی אلفاظ بیان  دאرد،   قصد فهماندن مطلبی و بیان معنایی        که گوینده 
אینهـا  ماننـد   هـا و      مهـا، قرینـه    אز قیـدها، متمّ     تفهیم مقصود خود   رאی و ب  کالمאند به همرאه    تو  میگوینده  . دאشت

 در אینجـا  . و رא فهمیـد   אتوאن معنـای کـالم         در مجموع می    گوینده پس אز پایان کالم   در אین حالت    . אستفاده کند 
 .شود گیرد و شناخته می ست که ظاهر کالم אو نقش میא

 
 
 داللت بر مرאد جدی) ج
مدلول  «،אین نوع . و بر آن داللت دאرد    אد که ظاهر کالم     کن  میگوینده با کالم خود معنا و مقصودی رא אرאده          ه  گا

אما گاه مرאد جـدی و وאقعـی گوینـده بـا אیـن ظـاهر                . شود  نامیده می » ظاهر کالم «یا  و  » تصدیقی یا אستعمالی  
د که אطمینـان دאشـته   شگاه ثابت خوאهد  م آن אعتبار ظاهر کالم یا مدلول تصدیقی کال   ،אز אین رو  . متفاوت אست 

 مطابقـت   وאقعیدر بیشتر موאرد مدلول تصدیقی با مرאد        . باشیم مرאد جدی و وאقعی گوینده هم همین بوده אست         
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ن آنهـا   ایـ م در برخی موאرد     رویאما به هر    . شود  ن אین دو مدلول یاد می     ایمن با عنوאن אصل تطابق      آאز   که   دאرد
 .دوجود دאرناسازگاری 

 تفاوت  אی بر   مخصّصها در وאقع قرینه   .  وאبسته به وجود قرینه אست     ناهماهنگی و ناسازگاری،  شناخت موאرد   
 .مدلول تصدیقی یا ظاهر کالم هستند، با مرאد אستعمالیوאقعی مرאد 

 آن،  به لحاظ אتصال و אنفصال قرینه، نوع تـأثیر        אما    دאرد؛  رא اهرخالف ظ   بر مخصص نقش قرینۀ   ،بنابرאین
 .ختلف אستم
 
 
 

 چكیده
یرد و حکمی بـر آن مترتـب        گ  אی אست که معنایش همۀ אفرאد و مصادیق خود رא دربرمی            وאژه» عام«مرאد אز    

گیرد و تنها بـر       אی אست که تنها برخی אفرאد و مصادیق عنوאن عام رא دربرمی             وאژه» خاص« مرאد אز    .شود  می
 .شود آنها حکم جاری می

 .دنگیر  وصف حکم قرאر می،وم یا خصوص موضوع به لحاظ عم،گاه عام و خاص 
هرگاه برخی אفرאد عـام     אز دیدگاه אصولیان    . نامند  می» تخصیص«ن عام و خاص وجود رא       ایم رאبطۀאصولیان   

 .دخور تخصیص میحکم عام  خاص אز شمول حکم خارج شوند، یدلیلبا 
ع عـام بایـد אز      אنوא تشخیص   یرאب . بدلی  عام مجموعی و عام    ،عام אستغرאقی  :ند אز א   عبارت عام ۀگان  אقسام سه  

 آن، אسـتغرאقی دאنـستن      ۀ کثـرت کـاربرد و غلبـ       یۀا پ  אما قانون کلی، بر    قرאین و شوאهد کالمی אستفاده کرد؛     
 .عموم אست

 :دلیل خاص نیز همچون دلیل عام، אقسامی دאرد 

پـس אز دلیـل عـام        گاه بالفاصله    ،توאند حکم عام رא تخصیص بزند       دلیل خاصی که می   : خاص متصل  )אلف
 .شود  و گاه در حالت گفتن کالم عام به عنوאن زمینه و مبنای کالم شمرده میشود میبیان 
 אز  یهرگاه دلیل خاص که قابلیت تخصیص زدن عام رא دאرد، در کالم دیگـری و جـدא                : خاص منفصل ) ب

 .گویند می» مخصص منفصل«دلیل عام بیان شود، به آن 
د، مـرאد قطعـی گوینـده رא همـان         وکـار ر  ه   ب ، چه متصل و چه منفصل     خاص،ه  همرאبه   عام   אی  هرگاه جمله  

אفرאد به   که همۀ    نده برאی بیان مرאد خویش،    אی אست که گوی     قرینه» خاص«در وאقع   . دאنند  معنای خاص می  
 .کند  אز آن אستفاده می،ست א مرאد אوجز אفرאد خاص



 

 

 جلسۀ دهم

 رאبطۀ אدله با یکدیگر
 )٢(عام و خاص 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 . قوאعد حل آنها ور بحث عام و خاص و אصولشده د آشنایی با مسائل مختلف مطرح 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در אدאمۀ بحث . د پیشین با نسبت عام و خاص، مفهوم و אقسام آنها و نیز אعتبار و داللت آنها آشنا شدیۀدر جلس

 .کنیم אین حوزه رא بررسی میدر  شده ، قوאعد و אصول حل مسائل مختلف مطرحعام و خاص
 
 
 
 

 م و خاصمسائل عا
  حقیقت אست یا مجاز؟،آیا کاربرد عام در معنای پس אز تخصیص: مسئلۀ אول

یکی אز مسائل مطرح در موضوع عام و خاص و رאبطۀ میان آن دو אین אست که آیا کاربرد وאژگان در عامی که                       
 گفتیم که کاربرد لفـظ در معنـایى کـه بـرאى آن وضـع شـده                 تخصیص خورده אست، حقیقی אست یا مجازی؟      

وאقـع   در. شـود    مـى  نیـز له، شامل برخـى אز آن אفـرאد           غیرمعناى موضوع   و حقیقت و در غیر آن معنا مجاز אست       
 .אست خاص אز لفظ عموم غیر موאرد ۀ برאی אرאدאی  قرینه، چه متصل و چه منفصل،مخصِّص

אرد بـه معنـای     در برخی مـو    و אستفاده آن  داللت بر کل دאرد     عام  لفظ  که   آید  پیش می   شبههאین  در אینجا   
وאژۀ شود   گفته می سخن، هنگامی که     به دیگر . آن در غیرمعنای حقیقی אست     کاربرد ، در حقیقت  بعضی אز אفرאد  

: ویـد بگ گوینـده   وضـع شـده אسـت و بعـد    فرאگیـری برאی شمول و  » عالمٍم کلَّکرِأ«אی مانند  در جمله » کل«
پـردאزد و در     ل مـی  اد ع دربارۀ عالمان بیان مرאد متکلم     منفصل به    خصِّصمُ אین    و » من אلعلماء  م אلفساقَ کرِالتُ«

معنـای  (آنچه برאی آن وضع شـده        در غیر    »کل«در وאقع    .کند خارج می אز دאیرۀ عموم    ق رא   س فا عالمان ،نتیجه
אمـا در אینجـا     . فرאگیری داللـت دאرنـد     بر شمول و     »کل«  که گفتیم  گونه  زیرא همان . به کار رفته אست    )مجازی

 ١٢٧.به کار رفته אستمصادیق عام، یعنی عالمان عادل،   אزرخی در ب»کل«

                                                           
. لـه  وضعا   م در معنای  لفظ   کاربردرא حقیقت عبارت אست אز       زی ؛ كلی אست  ۀ ضابط ک حقیقت و مجاز אین ضابطه ی       موضوع در. ١٢٧

لـه   وضـع   אستعمال حقیقی אست و אگر אستعمال بر خالف مـا          ، مطابق با وضع אستعمال باشد     شده   אگر אستعمال بحث   به אین معنا که   
 . אستعمال مجازی אست،باشد
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 אفـرאد غیـر אز      ، منفصل، مرאد אز عام    مخصِّص متصل و چه با      مخصِّص که در مقام تخصیص، چه با        گفتیم
آیا  אز אین رو     ؛شود   مرאد אز عام برخى אفرאدى هستند که ظاهر عام شامل آنها مى            ،به عبارت دیگر  . خاص هستند 

 گونـه  אیـن که پس אز تخـصیص    چنان،אى معنایى عام وضع شده، دربارۀ همۀ אفرאد آن به کار نرود           که بر  אی  وאژه
 شود یا حقیقت؟ جاز شمرده مى مَ،אست

 :پاسخ به אین پرسش سه دیدگاه وجود دאرددر 
بـر אیـن   )  ه٧٢٦م (عالمه حلّـى  به نقلی  و  )  ه٦٧٦ م(، محقق حلّى    ) ه٤٦٠ م( شیخ طوسى    گروهی مانند ـ  ١
 .رند که داللت عام پس אز تخصیص مجازی אستباو
داللـت عـام پـس אز     אوو محققـان پـس אز   )  ه١٣٢٩م ( آخونـد خرאسـانى   به אعتقاد برخی دیگـر همچـون  ـ  ٢

 .تخصیص حقیقی אست
داللـت عـام پـس אز تخـصیص در          فشرده אست که       بر אین دیدگاه پای    אألصول   تهذیب عالمه حلّی در کتاب   ـ  ٣

 .  مجاز אست، منفصل باشدمخصِّصتصل باشد حقیقت و אگر با  ممخصِّصصورتى که با 
 یک אز אین سه دیدگاه رא باید پذیرفت؟ کدאمאما به رאستی 

یعنى حقیقت بودن داللت عام     رسیم که دیدگاه دوم؛       های مختلف به אین نتیجه می       با بررسی دقیق دیدگاه   
ل توهّم مجاز بودن عام پس אز تخـصیص          אص :در توضیح אین دیدگاه باید گفت     . پس אز تخصیص، درست אست    

موضـوع  بر وسعت و عموم     » کل «مانند که אلفاظ عموم     אند  پندאشته چنین گمان    گروهیאز آنجا ریشه گرفته که      
אگر بعضى אفـرאد آن موضـوع אرאده شـوند، در وאقـع لفـظ عمـوم در                  אز אین رو    . داللت دאرند نسبت به همۀ אفرאد     

 .نی عمومیت و فرאگیری نسبت به همۀ אفرאد به کار نرفته אست، یعمعنایى که برאى آن وضع شده
 در معناى خودش به     رویبه هر   » همه«به معناى   » کل «چندאن قابل دفاع نیست؛ زیرא وאژۀ      توهمאما אین   

 مـشمول حکـم     ،کنـد   کس که عنوאن عالم بر אو صـدق          هر» أَکرِمْ کلَّ عَالِمٍ  « در جملۀ    برאی نمونه . رود  کار مى 
אز ، معنـاى عـام پـس        »لَاتُکرِمْ אلْعَالِمَ אلْفَاسِـقَ   « تخصیص خورد که     گونه  אینאما אگر אین عموم     . אهد بود אکرאم خو 

 ؛אسـت » همه«به همان معناى » کل«در אینجا هم » .أَکرِمْ کلَّ عَالِمٍ غَیرَ אلْفَاسِقِ«  :شود   گونه مى   تخصیص אین 
ـ ،هـستند » عـالم غیرفاسـق  «یـا  » عالم عادل« که  אست کسانىאما منظور گوینده، همۀ    ۀ عـام پـس אز   در جمل

 عـام پـس אز تخـصیص        ۀمحدوده و گستر  אما   ،هم אین وאژه در همان معنای عموم به کار رفته אست           تخصیص
 . אفرאد محدود شده، مرאد هستندتمامیمحدودتر شده אست אگرچه باز هم 

 یعـدد بـا   تـر در صـورتى کـه         د بزرگ گونه تشبیه کرد که عد       عام و خاص رא אین     میانشاید بتوאن אرتباط    
 אیـن در . همۀ آن אفرאد باقیمانـده مـورد نظـر هـستند    شود؛ אما باز   تعدאد אفرאدش کمتر مى  ،تر تفریق شود   کوچک
אصـوالً در   . که مجـاز شـود    » بعضی«نه به معنای    אست   رفته    همان معنای خود به کار     در» کل«نیز وאژۀ   بحث  

پیـشین،   در مثال    برאی نمونه .  تغییر دאد  »بعض«به معنای   رא  » کل «אژۀوتوאن    کاربرد عام پس אز تخصیص نمی     
در همان معنای حقیقی خـودش بـه        » کل «زیرא وאژۀ  ؛قطعاً صحیح نیست  » أَکرِمْ بَعْضَ عَالِمٍ غَیرَ ْفَاسِقٍ    «جملۀ  

 .چنین وضعیتی دربارۀ دیگر אلفاظ عموم نیز جاری אست. کار رفته אست
 کـالم   ه אبتدא گوینـد    که  منفصل باشد  مخصِّصحال אگر   .  متصل بود  مخصِّص ۀگفته دربار   های پیش   نمونه

 عام دلیلی بـا     ۀ جمل ،عام رא گفته و سپس در جایی دیگر به صورت جدאگانه و مستقل آن رא تخصیص زده אست                 
 با  ، نه مرאد ظاهر جمله    ،مرאد وאقعی گوینده  . אست خاص هم دلیلی دیگر با معنای خودش         ۀمعنای خودش و جمل   

گونه تصرفی رא در مقـام وאژگـان و           ظاهر عام و ظاهر خاص هیچ      אما ؛یافتنی אست   אین دو دلیل دست    میانجمع  
 .אند אلفاظ نپذیرفته



  

http://vu.hadith.ac.ir ٨٨

 : شدن بحث به مثالی عرفی توجه کنیدروشنبرאی 
 در بین رאه بـه خـدمتگزאر پـدر          شخص فرزند همان     و  که آب بیاور   دستور دهد אگر فردی به خدمتگزאرش     

 قلبـی پـدر رא      ۀ فرزند هم خوאسـت    ۀ تصرف نشده و جمل    دستور نخستین  در ظاهر    ،رم آب گرم نیاز دאرد    پد: بگوید
خدمتگزאر در مقام کشف مرאد وאقعی אربابش چنین        . شده باشد کند بدون آنکه در ظاهر لفظ אول تصرف           بیان می 
ـ      دو دل  میـان אما אین معنا رא אز جمع       . یابد که باید آب گرم برאی אو ببرد         درمی  مختلـف و مـستقل      ۀیـل و دو جمل

 . بنابرאین داللت عام پس אز تخصیص مجاز نخوאهد بود؛فهمیده אست

 
 
 

 که مخصِّص دאرאی אجمال باشد، چه باید کرد؟ در صورتی: مسئلۀ دوم
در אین صورت هـیچ مـشکلی     .  دאرند گاه معنای عام روشن אست و אلفاظ خاص نیز معنایی کامالً روشن و مبیَّن             

 אز نوع אلفاظ    مخصِّصبه אین معنا که     .  دאرאی אجمال אست   مخصِّصאما در برخی موאرد     . وجود ندאرد در تخصیص   
 ١٢٨﴾تْلـى عَلَـیکمْ    مَا یُ  أُحِلَّتْ لَکمْ بَهِیمَةُ אلْأَنْعَامِ إِلَّا    ﴿ آیۀ شریف    مانند ؛ و معنای آن دقیقاً روشن نشده אست       אست

 .که در אین آیه مورد אستثناشده دقیقاً روشن نیست
 به عام   مخصِّص אز تمامى جهات مجمل باشد، آیا אجمال         مخصِّص كه אگر    אکنون אین پرسش مطرح אست    

پرسش دیگر   ؟توאن به آن אستناد كرد       نمی אی که دیگر    ، به گونه  نماید  عام رא هم مجمل می     كند و   نیز سرאیت می  
 بـه عـام سـرאیت       مخصِّصل   אجما چه موאردی ، تنها אز برخى جهات مجمل باشد در         مخصِّصאگر  אین אست که    

 ؟کند  سرאیت نمیچه موאردیكند و در  می
 و عام אز    ماند  نمی به عام نیز سرאیت کند، ظهور در عام باقی           مخصِّص که אگر אجمال אز ناحیۀ       אستبدیهی  

 .شود حجیت و אعتبار مستند به ظهورش ساقط می
 :گیریم می אین موضوع رא در نمودאری با توضیحات بیشتر پی 

 
 
 

 
 
 
 

 در کجا فـرود     مخصِّص، که روشن نیست     مخصِّص אجمال در    دلیل אما به    ،عام אست ) AB( فوق   نمودאردر  
خـورده و    تخـصیص ۀ محـدود  میـان  مـرز    به دیگر سخن، چون   . نیز وجود دאرد  ) AB(آید، אجمال در کل عام        می

 .مجمل אست عام نیز ،روشن نیستبه طور دقیق مانده  عامی که پس אز تخصیص باقی
بـه  . ها آشنا شویم    مخصِّص ۀ אبتدא باید با אنوאع אجمال در ناحی       אجمال مخصِّص،  قاعده در موאرد     تبیینبرאی  

.  لفظی نیز ممکن אست مجمل باشد      مخصِّصتوאند لفظی یا لُبّی باشد و          در حالت אصلی می    مخصِّص کلی،   طور
 .کنیم بررسی میبه تفصیل אین אقسام رא אینک 

                                                           
 .شود  یبر شما خوאنده م] حكمش[چارپایان حالل گردیده، جز آنچه ] گوشت[برאى شما : ١/ مائده. ١٢٨

BA

عام

 خاص
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 صمخصِّאنوאع אجمال در 
  لفظیمخصِّص) אلف

شده باشد که با حکم عام ناسازگار باشد و در نتیجه عام بـه آن تخـصیص     هرگاه خاص به صورت אلفاظی بیان     
ریشه دאشته   یکی אز دو نوع شبهه       درتوאند     می مخصِّصאجمال در אین نوع      . رא لفظی گویند   مخصِّصد، نوع   ورَخُ

 :باشد

 
 
 ـ شبهۀ مفهومی١

 یـا متـصل   مخـصِّص  و چـون  قرאر دאرد گاه אمر بین אقل و אكثر و گاه بین دو چیز متباین       در אین قسم אز شبهه،    
ـ      ک مفهومى چهار نوع متصور אسـت كـه אینـ          ۀאست و یا منفصل، برאى شبه       אز آنهـا رא بیـان       ک تفـصیل هـر ی

 .کنیم می
 :گیرد  مفهومی אز دو ناحیه صورت میۀشبه

 
 تردید بین אقل و אکثر) אلف

کلُْ مـاءٍ   « مانند روאیت شریف     ؛حیه مفهوم אست و مفهوم خاص و معنای آن دقیقاً روشن نیست           گاه אجمال אز نا   
و دگرگـونی در مـزه و رنـگ و بـو            » تغیُّـر « در אینجا دقیقاً مفهـوم       ١٢٩.»هه أو ریحُ  ه أو لونُ  طاهرٌ إال ماتَغیَّرَ طعمُ   

وאرد دگرگـونی تقـدیری و      نظـر אسـت یـا مـ         تنها دگرگونی محسوس مورد    توאن فهمید که    و نمی روشن نیست   
 برخورد به دلیل به طور معمول و متعارف، تغییر رنگ و بو یا مزۀ آب          به دیگر سخن،   .گیرد  دربرمیفرضی رא نیز    

 خاص محیطی، مانند سرمای هوא، یـا بـه جهـت            ویژگیهایتغییر رنگ و بو یا مزه به دلیل         אما   ؛با نجاست אست  
آیا در אین   حال  . ای گوگردی و אمثال آنها، چندאن محسوس نیست       ، مانند آبه  در آب ترکیب אمالح خاص موجود     
 شود یا خیر؟  موאرد نیز آب نجس می

شـبهه آن   دو سـوی  ویژگی  . یابد   و موאرد شبیه آن، شبهۀ مفهومی بین אقل و אکثر تحقق می            نمونهدر אین   
رگـونی محـسوس قطعـاً در       به אین معنا که معنـای تغیُّـر حـسی و دگ           . אند  אست که آنها در طول هم قرאر گرفته       

אیـن  . אز تغیُّر حسی אسـت    ) بیشتر(אکثر  شک و تردید در تغیُّر تقدیری       אما   ؛ وجود دאرد  אقلمعنای خاص به عنوאن     
 . مقدאر تخصیص زאئد، مشکوک אست

 
 تردید بین متباینین) ب

אیـن نـوع    . אسـت  دو אمر مستقل و جدא אز یکـدیگر          میانبودن     گاه אجمال مفهوم و معنای خاص אز جهت مردد        
 هر یک אز آنها فردی مستقل و جـدאی אز دیگـری אسـت و                زیرא ؛نامند  بین متباینین می  تردید  شبهه مفهومی رא    

 مفهومی وظیفۀ گوینده אست و شنونده در تبیـین آن بایـد بـه    ۀ אنوאع شبهرفع. قدر متیقَّن وجود ندאرد  میان آنها   
 .ایدوی مرאجعه کند و אز אو تحقیق نم

 خارج  عالمانعموم وجوب אکرאم    دאیرۀ  شخصی با نام سعد אز      » أکرِم אلعلماءَ אلّا سَعدאً   «:  در جملۀ  برאی نمونه 
وجـود    مانند سعد بن بکر و سعد بـن عبـدאهللا      ، چند نفر به نام سعد     در میان عالمان   אگر   در אین حالت  . شده אست 

 بر گوینده الزم אسـت کـه   אز אین رو،. معنا و مفهوم کالم دستوری، دقیقاً برאی مجری روشن نیست          دאشته باشد 

                                                           
 .٥، ح ١٨٦، ص ١، ج مستدرک אلوسائل. ١٢٩



  

http://vu.hadith.ac.ir ٩٠

 دربارۀ یکـی אز     کم  دست ، عام هم  ،אین تردید پایدאری  بدیهی אست در صورت     . بیان نماید » سعد«مرאد خود رא אز     
 یک به عنوאن عالم الزم אست و אکـرאم کـدאم            یعنی روشن نیست که אکرאم کدאم      ؛ مجمل خوאهد بود   ،نفرאین دو   

 . نیستیک به عنوאن مورد אستثنا الزم
 در دو نـوع شـبهۀ       مخـصِّص  به دو نوع متصل و منفـصل، אز ضـرب دو نـوع               مخصِّص تقسیمبا توجه به    

 .کنیم حکم صورتهای چهارگانه رא بیان میدر אدאمه، . آید مفهومی چهار صورت به وجود می
 
 و אکثـر و   ـ مخصِّص متصل باشد و شبهۀ مفهومی دאشته باشد و אجمال چه אز ناحیۀ تردید بـین אقـل   ٢ و ١

 .چه تردید بین متباینین باشد
 نـدאنیم کـه    یعنـی  ؛ چیست انندאنیم منظور אز فاسق   » نهم مِ ال אلفاسقینَ إ كرم אلعلماءَ أ «برאی نمونه אگر در جملۀ    

بـر گنـاه    و  نباشـد   كبیره  گناه  و یا مرتكب    ) אقل(باید عالمى رא گرאمى بدאریم كه مرتكب گناه كبیره نشده باشد            
در אیـن   . د אسـت  مـردّ ) هـم  با(بین كبیره و صغیره و كبیره       » فاسق «وאژۀ) אكثر ( ندאشته باشد،  هم אصرאر صغیره  
 ؛ گرאمى دאشـت   کسی رא که بر گناه صغیره אصرאر دאرد،        یعنى   ک،توאن محتمل و مشكو      عام نمی  ک، با كم  صورت

 .دى وجود ندאردنسبت به אقل، خروج آن אز عام و گرאمى ندאشتن مرتكب كبیره، تردیکه بدیهى אست אما 

و אیـن   رא بـه همـرאه       אجمال عـام     ،مخصِّص موאرد אجمال    گونه  אین در   ، گذشت אین نمونه  که در    گونه  همان
 אصوالً ظهـور جملـه      ، متصل باشد  مخصِّص در زمانی که     شایان ذکر אست   ١٣٠.کند  אجمال به عام نیز سرאیت می     

ی אز جملـه، کـل   ئ به عنوאن جز مخصِّص אجمال    אز אین رو با    ؛تنها در معنای خاص خوאهد بود     ) مخصِّص+ عام  (
دۀ هنگامی که محدودۀ אفرאد خاص مشخص نباشد، محـدو سخن، به دیگر . جملۀ ترکیبى نیز مجمل خوאهد بود 

 אجمـال خـاص بـه אجمـال عـام نیـز سـرאیت               پس ؛ نیز مشخص نخوאهد بود    )غیرخاص(مانده אز عام      אفرאد باقی 
 .کند می
 
 .ال آن אز جهت تردید بین אقل و אکثر باشدـ مخصِّص منفصل باشد و אجم٣

 אقـل بـه     در אین قـسم،    .אندאزد  كند و آن رא אز حجیت نمی         به عام سرאیت نمی    مخصِّصאجمال   ،אین قسم  درتنها  
 بـدیهی אسـت کـه مقـدאر       .  دאخـل در אکثـر אسـت، مـشکوک אسـت           آنچـه عنوאن قدر متیقن و مقـدאر زאئـد بـر           

 ثابـت در لفـظ    آن  چون مجمـل אسـت و ظهـور         ) אکثر(= אما مقدאر زאئد    . تאز عام خارج אس   ) אقل  (=  قدر متیقن 
אفـرאد  دیگر  به صورت قطعی دאخل در خاص نیست و عام پس אز تخصیص به مقدאر قطعی همچنان در                  ،  نیست

 .کند عام אین مفهوم زאئد رא نفی میאز אین رو  ١٣١؛حجیت دאرد
بـه  تـر    قرینه و حجت قـوی ،در برאبر عام که خاص    دאردتخصیص אز آن جهت مشروعیت      سخن،  به دیگر   

بـودن    تـر    و قـوی   قرینـه بـودن    ،زאئدمشکوک بودن    در موאرد    אما .دوش  عام مقدم می  אز אین رو بر      رود؛  شمار می 
 . و ظاهر عمومش حجیت دאردشود می عام بر خاص مقدم אز אین رو ؛حجیت آن وجود ندאرد

 
 . د بین متباینین باشدـ مخصِّص منفصل باشد و אجمال آن אز جهت تردی٤

 بین دو چیـز متبـاین تردیـد    אما. صى وאرد شده אست تخصیبه عام   علم אجمالى دאریم كه     سویی  אز    قسم، در אین 
 كه אگر بخوאهیم به هر دلیلى به یكى אستناد كنیم، אین دلیل در مورد دیگرى نیز موجود אست و אین دو در                  אست

زى نسبت به هم ندאرنـد و چـون تـرجیح بالمـرجح ناپـسند אسـت،                 عرض همدیگر و با هم برאبرند و هیچ אمتیا        
                                                           

 .توאن به אصالة אلعموم تمسک جست نتیجۀ אجمال عام آن אست كه برאی دאخل شدن فرد مشكوک در عام نمی. ١٣٠
 .كه در مبحث دوم ثابت شد چنان. ١٣١
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:  بگوینـد  جـایی  אینكه، در    مانند. رא در پی خوאهد دאشت     אجمال عام    مخصِّصאجمال   شود و    مجمل مى  مخصِّص
در אیـن     باشـند، کـه    و دو نفر بـه אسـم زیـد        » مَعالِאل אًم زید كرِالتُ«:  جدא، آمده باشد   یو در كالم  » م אلعلماءَ كرِأ«
 در אینجا نیز همان ویژگـی  .אست» زید« אز دو کمعلوم نیست كسى كه نباید گرאمى دאشته شود، كدאم ی         رت  صو

شـدن فـردی אز         یعنی در אین مورد علم אجمالی به وجود تخـصیص و خـارج             ؛های منفصل وجود دאرد    مخصِّص
 مـشخص  ، אجمـال مفهـوم  ۀاحیـ אما آن فرد אز ن. قطعاً عام نسبت به یک نفرحجیت ندאرد אز אین رو     ؛عموم دאریم 

توאند یک فرد رא به صورت مشخص         یعنی نمی . های تردید دیگر حجیت ندאرد    ؛ بنابرאین عام نسبت به طرف     نیست
אلعمـوم دربـارۀ هـیچ یـک אز             אصـالة  ،بنـابرאین . אز طرف تردید خارج کند و فرد دیگر رא دאخل در خاص بشمارد            

  .شود אطرאف تردید جاری نمی

 
 
 یـ شبهۀ مصدאق٢

در مصدאق، אبهام و אجمـال وجـود        אما   ؛شود  در אین قسم אز شبهه، مفهوم روشن אست و אجمالى در آن دیده نمى             
بـودن مفهـوم      گاه در عین روشن و مبـیَّن      . کند   صدق می  אوکه عنوאن و مفهومی بر      אست   فردی   ،مصدאق .دאرد

خـارجی هـم אز مـصادیق آن عنـوאن     یعنی تشخیص אینکـه אیـن فـرد    . نیز، در فرد و مصدאق אجمال وجود دאرد 
هر آبی طاهر אست مگـر  «برאی نمونه אگر در معنا و مفهوم جملۀ .  אستهمرאه تردید با یا خیر نیز אستمفهومی  

 آبی تا حـدودی قرمـز رنـگ باشـد و            אما ١٣٢،אجمالی نباشد » .آنکه مزه یا رنگ یا بوی آن به نجاست تغییر کند          
 که  کنیم منشأ بوی بد آب شک       و یا در   مقدאری رنگ در آن      وجودیا  شک قرمزی آب، אز تأثیر رنگ خون אست         

مـصدאق   در   ،یا אز رאکد ماندن آب و در نتیجه لجنـی شـدن آن            به وجود آمده אست      אز تماس آب با مردאر       אین بو 
 . אجمال وجود دאردאین موאرد

 باید خود مخاطـب و   بلکه،های مصدאقی و بیان موאرد آنها به عهدۀ گوینده یا شارع نیست              شبهه تشخیص
 .  کندموضوع رא کشفشنونده، با אستفاده אز رאههای کارشناسی אین 

توאنیم به دلیل عام אعتماد کنـیم و           نمی ، منفصل یا چه متصل    مخصِّص، مصدאقی برאی    های  هه شب אنوאعدر  
 .مورد شبهه رא دאخل در عام بدאنیم

دش محـدود شـده و אفـرאدی אز אیـن عـام خـارج                אفـرא  ۀدאنیم عام אز ناحی      می مخصِّصدلیل آنکه با وجود     
 توאن مـشخص کـرد אیـن فـرد          به אین معنا که نمی     .ست که حال فرد مشکوک دقیقاً روشن نیست        א  آن ،אند  شده

دאخل در אفرאدی אست که هنوز عام در آنها حجیت و אعتبار دאرد یا دאخل در אفرאدی אسـت کـه خـاص در آنهـا                          
 . אین فرد مشکوک، حجیت دאشته باشندبارۀتوאنند در م خاص می هم عام و ه،بنابرאین. حجیت دאرد
 : بحث به نمودאر زیر توجه کنیدشدن  روشنبرאی 

. شده هستند به عنوאن خاص مفهومی، شناخته) BC(به عنوאن عام مفهومی و ) AB(ر دقیقاً אدر אین نمود
 אز آنجا که ،خارج شده אست) BC(یا با باقی مانده ) AC(روشن نباشد که دאخل در ) X(حال אگر فردی با عنوאن 

شده به تخصیص ثابت אست و אینجا هم روشن نیست که فرد مشکوک אز  حجیت عام تنها در غیر موאرد خارج
 אین فرد مشکوک حجیت ندאرد نتیجه آنکه بارۀ عام در،مانده پس אز تخصیص هست یا نه  אین אفرאد باقیۀجمل

به אین دلیل . کند  مصدאقی همیشه به عام سرאیت و آن رא مجمل میۀبه شۀدر אین موאرد אجمال خاص אز ناحی
 . مجاز نیستاً مصدאقی مطلقۀتمسک به عام در شبه

                                                           
 .یعنی تغییر و دگرگونی محسوس אز نجاست مورد نظر باشد. ١٣٢
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 مثال شرعی
אسـت، بـه אیـن معنـا کـه          » دست تسلط عدوאنی   «،»ید« مرאد אز    ١٣٣»یهدِّؤَی تُ تّٰ حَ تْذَخَا أَ  مٰ ی אلیدِ لَعَ«در روאیت   

 بر مالی تـسلط     کسیאگر  אز אین رو     ؛شود  موجب ضمان نمی   »تسلط אمانی « بنابرאین. تسلط אز روی غصب باشد    
 אگـر تـسلط אو غاصـبانه    ،که مالک نبـود و آن رא شکـست  در אختیار دאشت ظرفی چینی  کسی   آنکه   انند م ،یافت
 . ضامن نیستباشد، אگر אمانت گرفته אما ؛، ضامن אستباشد

روز شـنبه شکـست و   در   مـثالً     و دאده شده بـود    אگر آن ظرف برאی مدت یک هفته אمانت          در فرض دیگر،  
 عمـوم   ، و یا در یک هفته אمانت      ه אست شک کردیم که در حال تسلط عدوאنی و غیر مورد رضایت مالک شکست            

بدیهی אسـت کـه در   . توאن به آن دلیل تمسک کرد  و نمیאست مشکوک ، که تسلط عدوאنی دאرد   ،ضمانت دست 
 در אین مسئله باید אز אدلۀ دیگـر אسـتفاده            و کردبه آن אستدالل    توאن   אین دلیل نمی    جهت אجمال  بهאین صورت   

 .نمود
 : אستگونه אین مخصِّص شبهات مربوط به אقسامنمودאر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لبّیمخصِّص) ب

 אدرאک عقلـی یـا سـیرۀ        ماننـد  ؛برخی אدله، لفظی نیست   در وאقع، حقیقت و ماهیت      .  نیست لفظی مخصِّص،گاه  
بـا אلفـاظی     بلکه حقیقت آنها     ؛ندאرندنصی در قالب وאژگان      ، هیچ یک مانند آیات و روאیات      عقالیی یا אجماع که   
 .گویند می» دلیل لبّی«گونه אدله رא  אین. شود تعبیر و بیان می

 بر وجود درک عقلـی      گوید و در تخصیص آن حکم عام        میگاه گوینده در مقام بیان مقصود خود جملۀ عامی رא           
با وجود یکی אز אین دلیلها به تـصریح و بیـان            سخن،  به دیگر   . کند  بسنده می  یا عرفی    یا سیره و روش عقالیی    

 .بیند نیازی نمیتخصیص 
خریـد و   אمـا در    .  אنوאع بیع مجاز شـمرده شـده אسـت         ۀ هم ١٣٤﴾أَحَلَّ אهللاُ אلبَیعَ  ﴿شریف  ۀ   در آی  برאی نمونه 

شارع אین روش عقالیی رא     . شوند  ه می אرزش با یکدیگر مبادل     سیره و روش عقالیی אجناس هم     فروش بر אساس    
جنـسی رא کـه   ندאنـسته   אگر کـسی  ،بنابرאین.  عموم جوאز بیع قرאر دאده אست   مخصِّصی אست   که אز نوع دلیل لبّ    

توאند تا سـه روز پـس אز         چنین کسی می  .  تومان خریده باشد، مغبون خوאهد بود      هزאر تومان אرزش دאشته به      صد
یک شرط عقالیـی    شده،    تساوی אرزشی میان دو جنس مبادله     אصل  .  رא فسخ كند   ه فاحش، معامله   אشتبا אطالع אز 
 .وאقع شده אست پایه  אصوالً خرید و فروش بر אینאمان تصریح نشده دא بهر چندאست که 

                                                           
 .٤، ح ٨٨، ص ١٧، ج אلوسائل مستدرک ، حاج حسین نوری. ١٣٣
 .٢٧٥/ بقره. ١٣٤

 אجمال
 مخصِّص

مصدאقی 

 مفهومی

 متصلمخصِّص

  منفصلمخصِّص

 .كندیكند و آن رא مجمل می به عام سرאیت ممخصِّصאجمال 

 ن אقل و אكثربی

 ن متباینینبی

.كندی به عام سرאیت نممخصِّصאجمال 

.كندیممخصِّص به عام سرאیت אجمال 

.كندمخصِّص در همۀ אقسامش به عام سرאیت میאجمال 
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 مفهومی هم در    ۀ لبی אست אصوالً چون لفظی خاص و אستاندאرد وجود ندאرد، شبه           مخصِّصدر موאردی که    
 . مصدאقی قابل تصور אستۀدر אین مورد شبهאما . آن جریان ندאرد

 ،شـمار آیـد  به  متصل به کالم مخصِّص بدیهی باشد که همچون چنان آنی  لبّمخصِّصبرخی אگر به باور   
رא در پـی خوאهـد    مـصدאقی אجمـال عـام    ۀتمسک به عام در אین موאرد مجاز نیست و شـبه ،  مثال گذشته انندم

אی که دریافـت آن بـه مقـدماتی نیـاز             به گونه  بود،روشن  غیرضرور و   غیر ی אز موאرد   لبّ مخصِّصאگر  دאشت؛ אما   
 .توאن به عموم آن تمسک کرد عموم دلیل عام همچنان حجیت دאرد و میدאشت، 

 
 
 

 چکیده
در بـاور گروهـی ریـشه دאرد        بودن عـام       אصل توهّم مجاز   ؛ زیرא داللت عام پس אز تخصیص حقیقی אست       

. داللت دאرند نسبت به همۀ אفرאد     موضوع  بر وسعت و عموم     » کل «مانندم   که אلفاظ عمو   אند  پندאشتهچنین  
 ،אگر بعضى אفرאد آن موضوع אرאده شوند، در وאقع لفظ عموم در معنایى که بـرאى آن وضـع شـده              אز אین رو    

چندאن قابل دفاع نیـست؛     אما אین توهم    .  به کار نرفته אست    ،نسبت به همۀ אفرאد   یعنی عمومیت و فرאگیری     
 .رود دش به کار مىبه هر حال در معناى خو» همه«به معناى » کل« وאژۀ زیرא

 مخـصِّص  . یا لفظی یا لُبّی אستمخصِّص. אبتدא باید نوع אجمال رא مشخص کرد مجمل باشد   مخصِّصאگر   
 . אستلفظی هم ناشی אز شبهۀ مفهومی یا مصدאقی

 نیـز  مخـصِّص  یا منفصل بـودن نـوع      مفهومی باشد با توجه به متصل      ۀ ناشی אز شبه   مخصِّصאگر אجمال    
کند    به عام سرאیت می    مخصِّص، אجمال   مخصِّصبودن    در صورت متصل  : توאن تصور کرد    چهار فرض می  

 یا אجمال آن אز جهت تردیـد بـین אقـل و אکثـر            مخصِّصبودن    در صورت منفصل  . کند    و آن رא مجمل می    
 אما مقدאر אکثـر چـون   ،دאر אقل אز عام خارج אستصورت אول مق אست یا אز جهت تردید بین متباینین که در        

 .مجمل אست به صورت قطعی دאخل در خاص نیست
 بـه عـام سـرאیت        آن  در همـۀ אقـسام     مخـصِّص  مصدאقی باشد אجمال     ۀ ناشی אز شبه   مخصِّصאگر אجمال    

 .کند  می
אما  ،یز نیست  بدیهی باشد، تمسک به عام در אین نوع جا         مخصِّصی باشد و אین      لبّ مخصِّصدر صورتی که     

 .مسک به عام در אین نوع جایز אستی بدیهی نباشد، ت لبّمخصِّصאگر 



 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 دیگرکאدله با یرאبطۀ 
  )٣(عام و خاص 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .عام و خاص و قوאعد و אصول حل آنها با مسائلی دیگر אز آشنایی 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
یافته و قاعـده      ص مانند حقیقت یا مجاز بودن عام تخصی       ،مسائلی چند در بحث عام و خاص       پیشین با    ۀدر جلس 

در אین جلسه بـا     . کند یا خیر، آشنا شدیم      در موאرد אجمال مخصِّص که آیا אین نوع אجمال به عام نیز سرאیت می             
 .مسائلی دیگر در אین حوزه آشنا خوאهیم شد

 
 
 

  الزم אست؟مخصِّصאز  در مقام عمل به دلیل عام جستجوی آیا:  سوممسئلۀ
 تمـامی معـانی و   ، خـود میـان در گفتگوهای  ه عقالک بیان شد) ١( فقه   אصول  درس در ت ظوאهر در بحث حجیّ  

 .دشو الم آنها אعتماد و بدون تردید به آن عمل میکبر همین پایه به ظاهر . نندکمقاصد مورد نظرشان رא بیان 
ـ   אی عـام     وجـود وאژه   به باور عقال،    رא همـۀ אفـرאد تحـت پوشـش خـود     در نگـاه نخـست    ، عبـارت  ک در ی

م عام  ک فرאگیر بودن ح   به دیگر سخن، عقال   . پذیرند   ظهور لفظ عام در عموم رא می       ؛ אز אین رو عقال    گیرد  دربرمی
 .نندک مستند می ار عرفی آن جملهکنسبت به همۀ אفرאد رא به ظاهر و معنای آش

رد یـا   کـ  و بـه آن عمـل        در نخستین نگاه אستناد    هر جملۀ عامی      به توאن   آیا می  حال پرسش אین אست که    
  دیگـر اشد؟ به بمخصِّص نبودن آن و אطمینان یافتن אز یها  مخصِّصباید پس אز جستجو אز   عمل به عام     هکאین

ه بـدون مرאجعـه و تحقیـق        کست یا אین   א  آنها نبودنها و     مخصِّص جستجوی אز    عام در گرو   אعتبار عموم    سخن،
 رد؟کم عام عمل کتوאن به ح  هم میمخصِّصدربارۀ وجود 

 یعنـی در صـورت      אست؛شف مرאد جدی گویندۀ عام      کאی برאی      قرینه ،ه خاص کم  در بحثهای گذشته گفتی   
 ر، خوאسـتۀ  ردن به عام به صورت فرאگی     ک   عمل ،بنابرאین.  عام مرאد جدی گوینده نیست     یتعموممخصِّص،  وجود  
 .یستگوینده ن

 قانون عـام و      روش عقالیی אبتدא    بر مبنای  یگذאر  در مقام قانون  .  אست گذאر  قانون،  در حوزۀ شرع هم شارع    
ه در بـسیاری    ک  همچنان. نندک ر می ک دیگر برאی آن ذ    یهای خاص قانونی رא در جای        بیان و سپس تبصره     رא لیک

 .نندک ر میک ذگونه  تبصرهدیگر رא در زمانی مانی و خاصدر زرא موאرد عام 
  אطالعقعیتها وאه عقال در موאردی، אز אبتدא به همۀ مصالح وک אست روش عقالیی آن دلیل گسترش אین



 

  http://vu.hadith.ac.ir ٩٧

ـ  کلی گاه بـا مـش     کم عام و    کعمل به ح  کامل ندאرند؛ אز אین رو در       افی و   ک شـوند و אیـن       رو مـی   هالتی روب
لـی  کم عـام یـا      کـ مل بـر آن ح    کهای خاصی رא به عنوאن م     ل و دلی  ها   تبصره کند که   مشکالت آنان رא ناگزیر می    

 .بیفزאیند
بـا  .  אسـت رא به کـار گرفتـه  אین شیوه  و بیانات شرعیام شرع ک אحۀدر حوزگذאر אسالمی نیز    شارع و قانون  

 אمـا  کـامالً آگـاه אسـت؛     وאقعیتهـا  مفاسد و    ، مصالح  אز تمامی   אسالمی گذאر  قانونه در אینجا شارع و      کאین تفاوت   
 .ندک تدریج بیان  بهام رאکه אو אحک شده  مصالح سببوجود برخی
 : فرماید  میאی אز قرآن هدر آی

 وَ رَتَّْلنَـاهُ    ک لِنُثَبِّتَ بِهِ فُـؤאدَ    کذَلِکفَرُوא لَوْال نُزِّلَ عَلَیهِ אلْقُرْآنُ جُمْلَةً وאحِدَةً        کوَ قَالَ אلَّذِینَ    ﴿
  ١٣٥﴾تَرْتِیالً

ما آن رא   [گونه   جا بر אو نازل نشده אست؟ אین       کچرא قرآن ی  : افر شدند، گفتند  که  ک سانىکو  
] بـر تـو   [گردאنیم و آن رא به آرאمـى         آن אستوאر    ۀتا قلبت رא به وسیل    ] ردیمکبه تدریج نازل    

 .خوאندیم
 پـذیرش   به طور قطـع   . برشمرده אست  تثبیت قلب پیامبر      رא  تدریجی قرآن   بیان هایکمتی אز ح  کאین آیه ی  

لی، در  کم عام یا    ک ح ،بنابرאین .تأثیر نبوده אست    مردم و אوضاع و شرאیط خاص ظهور אسالم هم در אین میان بی            
ام و  کـ  אین شیوه در بیان אح     گستردگی אستفاده אز  . ر شده אست  ک ذ مخصِّص خاص و    موאرد زیادی جدאی אز دلیل    
ـ  «گوینـد   تا بدאنجا پیش رفته אست که مـی        منفصل   مخصِّصحقایق شرعی و אعتماد بر       ـ  مَ ـ  نْا مِ ـ  إِ امٍ عَ ـ  ا وَ لَّ  دْقَ

 مـوאرد   لیکم عمومی   ک هر ح   سخن، دیگربه  . ص خورده باشد  ه تخصی ک یعنی هیچ عامی نیست مگر آن      ؛»صَّخُ
 . دאردنیزخاص 

ظهور آن در عموم، به طور       برאی شناخت عام و      مخصِّصها و قرینه بودن        تخصیص گستردگیبا توجه به    
توאن در אین موאرد به همان ظاهر         نمی. ردن و معتبر دאنستن عام الزم אست      ک در عمل    مخصِّصאز  قطع جستجو   

 .ردکאبتدאی جمله در عموم אعتماد 
ه کـ رد  کلمات אعتماد   کتوאن به ظاهر      هنگامی می . אهر جریان دאرد  و موאرد אستناد به ظ    אین قانون در تمامی   

 بـه  ن رא بیشتر قرאی  خود  مردم عادی در گفتگوهای    ، گفتیم گونه که پیشتر    آن. אی بر خالف آن ظاهر نباشد       قرینه
 אعتمـاد  خصِّص منفصل  و אز جمله شارع אسالمی، بنا بر مصالحی بر م          گذאرאن  قانون אما   ؛آورند  صورت متصل می  

آن אطمینـان حاصـل    نبـود   جویی و אز وجود یـا         ه אحتمال وجود قرینه هست باید پی      کجا    هر אز אین رو  . کنند  می
 .ردک

 بررسـی   رא و אحتمال وجود آنها      مخصِّصאنوאع  ضوאبط جستجو אز مخصِّص، باید      برאی توضیح بیشتر دربارۀ     
 .کنیم  منفصل رא جدאگانه ذکر میمخصِّص متصل و مخصِّص אز و جستجوی مخصِّص אز אین رو،. کنیم

 
 

 جستجو אز مخصِّص متصل) אلف
 مخصِّـصی دهـیم کـه     ، אحتمـال     حدیثی که برאی ما نقل شده      انند م ، در کالمی که به دست ما رسیده אست        אگر

د  در אیـن صـورت بایـ   د دאشته که به دست ما نرسـیده אسـت،     אینها وجو  ، אستثنا یا مانند   متصل به صورت وصف   
 .رد رא بررسی کمنشأ אین אحتمال

                                                           
 .٣٢/ فرقان. ١٣٥
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 با وثاقت و معتمد بودن رאوی        باشد  و عمدی  حافظه   شتباه، فرאموشی یا خطای قلم،     א אگر منشأ אین אحتمال،   
 ،گونـه אحتمـاالت     بـه אیـن    توجه نکردن  با אصل عقالیی مبنی بر عدم آنها و           باشد غیرعمدیאگر  مردود אست و    

 .ود אست مرد،אلبته بدون مستند قابل אعتماد
مخـصِّص باشـد،    ب پنهان مانـدن دلیـل        که سب  אما אگر منشأ אین אحتمال، بروز برخی عوאمل خارجی باشد         

 نیـز   در אیـن مـوאرد     ١٣٦، نباشد ابل خوאندن نیمی אز متن روאیتی در کتاب حدیثی خطی پاک شده یا ق           مانند אینکه   
 . وجود دאرد دلیلرود که می، چون אحتمال عقالیی  אنجام شودمخصِّصباید تحقیق و تفحص کافی אز 

 
 
 جستجو אز مخصِّص منفصل) ب

 رא جدאگانـه    سپس مخصِّص هر یک   گوید و      عامهای بسیاری رא می    در אبتدא  گذאر  قانون عام یا    ۀدر موאردی گویند  
در אیـن   . که قوאنین عام אو در معـرض تخـصیص אسـت          توאن فهمید     میدر אین صورت אز روش אو       . کند  ذکر می 

 .ها الزم و ضروری אست مخصِّصگیری אز  پیموאرد جستجو و
 אز אیـن رو، در    . شـود   אین روش که در אحکام شرعی بیان شده אست، در قرآن و سنت نیز بسیار دیـده مـی                  

 .گونه אمور شرعی چنین تحقیق درאزدאمنی الزم אست  אینحوزۀ
در אیـن مـوאرد     . ستنیشده   گذאر شناخته    אز گوینده یا قانون    אما در برخی موאرد אین روش به صورت گسترده        

. گونه אست   مردم، אین که در گفتگوهای عادی       چنان.  آن אعتماد کرد   مخصِّص אز تحقیق אز     ن به عام پیش   توא  می
مـن در درس نحـو   «: و پس אز چند روز بگویـد » אم  من در همۀ درسها قبول شده     « אگر کسی بگوید     برאی نمونه 

دهنـدۀ אعتمـاد       אین مثـال نـشان     .دאنند   نمی رאستگوود و אو رא     ش  در میان مردم نکوهش می    » אم  عربی قبول نشده  
 متـصل در    مخـصِّص نتیجه آنکه جستجو אز      . به صورت متصل و نه منفصل אست       مخصِّص مردم بر ذکر     بیشتر

 .های شرعی در אعتماد به عام الزم אستۀ بیان منفصل در حوز و مخصِّصیک مورد
 :ست تکمیلی ضروری אۀنکتچند در אینجا توجه به 

. شـود    خاص مانع אز ظهور عام مـی       אما ، حجیت دאرد  ه گذشت عام به سبب ظهور در عموم       ک چنان :نخست ۀنکت
 .אست عام مانع برאی אعتبار مخصِّص برאی אحرאز نبودنپس بررسی و جستجو אز 

فحـص و   قطعاً مقدאر ت  .  אست مخصِّصد  عرفی אز نبو   تا حد یافتن אطمینان      مخصِّصمقدאر جستجو אز     : دوم ۀنکت
 مخصِّص که یقین قطعی و یأس אز وجود         ، אما تفحص کامل   سب موאرد مختلف متفاوت خوאهد بود؛     تحقیق به ح  

 . الزم نیست،باشد
ث و علوم وאبسته به آن،      علوم قرآن و تفسیر، حدی      علوم نقلی، عالمان بزرگی در حوزۀ       در طول تاریخ   : سوم ۀنکت

تدوین جوאمع تفسیری، حـدیثی، فقهـی אسـتداللی و    . אند   دאشته  عمیق ی و تحقیقات  پژوهشهای گسترده . ..فقه و   
های مختلف دאشـته و زحمـت مـا رא بـرאی جـستجوی                ها در حوزه    در گردآوری مخصِّص  مهم، سهم به سزאیی     

ب تفسیری یـا حـدیثی و       کتتوאن با مرאجعه به برخی        تی می אمروز به رאح   .کم کرده אست  مخصِّص تا حد زیادی     
 .، אطمینان حاصل کردمخصِّص عت نسبت به نبودچند باب خاص، به سر

                                                           
 .אین مثال کامالً فرضی אست. ١٣٦
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 به کار رود آن مخصِّص، کـدאم یـک אز آن             پس אز چند عام    یک مخصِّص   אگر :ممسئلۀ چهار 
 زند؟ عامها رא تخصیص می

  در قالـب چنـد جملـه       چند حکم عـام   پرسش دیگر در موضوع אرتباط عام و خاص با یکدیگر אین אست که אگر               
یک אز אین جمـالت عـام خوאهـد           کدאم مخصِّصِ ،אین خاص نها یک خاص ذکر شود؛      ت شود و پس אز آنها       بیان
 بود؟

 .نمونۀ قرآنی توجه کنید یک بیین אین بحث بهتبرאی 
  :آمده אست چنین אی شریف در آیه

نَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُـوא      رْمُونَ אلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوא بِأَرْبَعَةِ ُشهَدَאءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِی        وَ אلَّذِینَ یَ  ﴿
ـ        هُمُ אلْفَاسِقُونَ  کلَهُمْ شَهَادَةً أَبَدאً وَ أُوْلئِ      وَ أَصْـلَحُوא فَـإِنَّ אللَّـهَ        کإِلَّا אلَّذِینَ تَابُوא مِنْ بَعْدِ ذَلِ

 ١٣٧﴾غَفُورٌ رَّحِیمٌ
 در אبتـدאی    .ت رא بیـان کـرده אسـ       دאمـن    و پاک  دאدن زنا به زنان عفیف       حکم قذف و نسبت    אین آیۀ شریف  

دهنـد، سـپس چهـار گـوאه      ىه نسبت زنا به زنان شوهردאر م   ک سانىکو  «: کند  گونه بیان می    رא אین  آیات، موضوع 
 : کند سپس دربارۀ آنها سه حکم رא بیان می» آورند ىنم
 . آنها رא هشتاد ضربه شالق بزنید؛﴾دَةًفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْ﴿ـ ١
 . شهادت دאدن آنها رא هرگز نپذیرید؛﴾ شَهَادَةً أَبَدאًبَلُوא لَهُمْوَ التَقْ﴿ـ ٢
 . آنها فاسق هستند؛﴾ هُمُ אلْفَاِسقُونَکأُوْلئِ﴿ـ ٣

 وَ أَصْلَحُوא فَإِنَّ אللَّهَ     کإِلَّا אلَّذِینَ تَابُوא مِنْ بَعْدِ ذَلِ     ﴿ ی عام، אستثنایی در جمله ذکر شده که       حکمهاپس אز אین    
  مهربـان ۀآمرزنده אلبتّه خدא کرده و به صالح آمده باشند کتوبه ] بُهتان[ه بعد אز آن   ک نىساکمگر  ؛  ﴾غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

 .אست
 چهار دیـدگاه مهـم    . گوناگونی دאرند ههای    ، دیدگا با عامهای گذشته    אرتباط אین אستثنا   در موضوع אصولیان  

 : به شرح زیر אست در אین بحث אصولیان
تـوאن آن رא بـه         سه حکم אست و نمی     هر مربوط به    אست که אین אستثنا   אی آن     ین جمله  چن  ظاهرِ :نخستدیدگاه  

 . دلیلی بر אین אختصاص وجود ندאردאختصاص دאد؛ زیرא) فاسق بودن= حکم سوم (حکم آخر 
 نتوאنسته با چهار شـاهد   دאمن تهمت زنا زده و      אی که به زنی پاک      کننده  نتیجۀ אین دیدگاه آن אست که قذف      

شود مگر آنکه توبه کند که در אین صورت هیچ یک אز אحکـام بـر                  ه حکم بر אو جاری می     آن رא אثبات کند هر س     
 .אو جاری نخوאهد شد

دאرد به אین دلیـل کـه   آخرین حکم عام אختصاص     به אی آن אست که אستثنا تنها        ظاهر چنین جمله   : دوم دیـدگاه 
אین خاص همۀ אحکام رא تخـصیص       אلبته אمکان אینکه     .ترین عام برאی אین خاص، همان حکم آخر אست          نزدیک

 بر تخصیص همۀ جمالت عام گذشته وجود ندאشته باشـد،  ی خاص تا زمانی که قرینه و دلیل، אمابزند وجود دאرد 
 . آخر بدאنیممخصِّص جملۀباید خاص رא تنها 

 אمـا אحکـام     אو رא فاسق نخوאهنـد خوאنـد؛      )  قاذف (=زننده     تهمت ۀتنها در صورت توب   بر אساس אین دیدگاه،     
 .حقوقی و جزאیی دیگر دربارۀ אو אجرא خوאهد شد

                                                           
 .٥ و ٤/ نور. ١٣٧
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ظاهر جمله نـه אختـصاص بـه حکـم     .  ندאرددیدگاه پیشینאی ظهور در هیچ یک אز دو         چنین جمله  : سوم دیدگاه
 که قـدر متـیقن אز هـر دو    هر چند .رساند نسبت به همۀ אحکام عام پیشین رא مینه عموم تخصیص  و    دאرد آخر

 אز آخر، دقیقـاً  پیش جمالت ، אما وضعیتخورد   تخصیص می   به طور قطع    آخر ۀ که باالخره جمل   دیدگاه آن אست  
  قرینه بودن بر تخـصیص رא دאرא       ی خاص دאرد که شایستگی     دلیل ،ها  در وאقع ظاهر عموم آن جمله     . روشن نیست 

 . بودن نسبت به جمالت گذشته رא ندאردمخصِّص ظهور روشن در قرینه بودن و ؛ אماستא
؛ אما ظاهر   رود   אز بین می   ،بودن   به جهت قدر متیقن    ، شخص ۀبودن با توب    אین نمونۀ قرآنی، حکم فاسق       در

 .کند  مشخص نمیش شهادت حد شالق و نپذیرفتن אجرאیجمله وضعیت توبۀ אو رא برאی
باشد به صرאحت ذکر شده       در אحکام عام جدאگانه     مختلف های حالت که موضوع    تفصیل بین אین   :دیدگاه چهارم 

در حالت نخست، فرאوאنی موضوع جمالت، هـر جملـه          . یا موضوع در جمالت مختلف، همان موضوع אول باشد        
 :  אگـر بگویـد    بـرאی نمونـه   . هـم אختـصاص بـه جملـه آخـر دאرد           و بـه صـورت طبیعـی אسـتثنا           مستقل אسـت  

در אین جمله به دلیل     » .قندبه فقرא نیکی کن و با جوאنان مدאرא کن و به عالمان אحترאم بگذאر مگر آنان که فاس                 «
 .ی فاسقان تنها مربوط به حکم آخر אستאستثنا ،هامتفاوت بودن موضوع

  کن به مردم نیکی   «אست؛ مانند جملۀ  که موضوع در جمالت مختلف همان موضوع אول          אما در حالت دوم     
ـ               م گذشـته بـه مردمـان        تمـامی אحکـا    ،»شانو به آنان אحترאم بگذאر و نیازهای آنان رא برآورده کن مگـر فاسقان

 .אختصاص خوאهد یافت غیرفاسق
 אمـا   گیـرد؛   در نظـر مـی     رא   ی خـاص   موضوع جمالت وضـعیت    فرאوאنی وحدت یا    بارۀچند در  אین دیدگاه هر  

 عام وאحدی بـه     ۀ در جمالت که بتوאند آنها رא جمل       ی مشترک  هرگونه جهت   که در صورت وجود    صحیح آن אست  
بـر همـۀ   «گونه وאرد شده بود کـه    אینی אگر در مثالبرאی نمونه. زند می همۀ آنها رא تخصیص   آورد، خاص  شمار
 حـد  ،زننـدگان   و بر همۀ تهمت )مجازאت رجم یا شالق   (، حد   بر همۀ زناکارאن  ) مجازאت قطع دست  (، حد   سارقان

، همـۀ جمـالت پیـشین رא        ، אسـتثنای آخـر    »ندشود مگر آنان که پیش אز אثبات جرم توبه کن           جاری می ) شالق(
 .های عام، محمول آنها אست  در אین مثال وجه مشترک جمله.گرفت میدربر

، دאرאی نوعی وحـدت هـستند کـه         ور عرفی باید دید آیا جمالت گوناگون       حسب تشخیص ظه   بر ،بنابرאین
 ی مـستقل   آنهـا وجـود نـدאرد و אحکـام         چنین وحدتی عرفی میان   אستثنا بتوאند همان رא تخصیص بزند یا אینکه         

 .ندز ۀ آخر رא تخصیص می جمل، خاص تنها صورت אینهستند که در
 

 چند نکتۀ مهم
 گونـاگون  در هر موردی که جمالت یـا אحکـامی           یشود ول    در مبحث عام و خاص ذکر می       ـ אین بحث بیشتر   ١

  بـه عـام و خـاص        אین بحـث    ۀ نتیج ،بنابرאین.  هم جریان دאرد   ،وجود دאشته باشد و قیدی پس אز آنها ذکر شود         
 . ندאردאختصاص

 منفصل نسبت   مخصِّصאختصاص دאرد و      متصل مخصِّص אین بحث به     نمونۀ قرآنی روشن شد،   که در    چنانـ  ٢
 . دאردۀ عامهای گذشته به صورت مساوی تأثیربه هم

در نظـر گرفتـه   نیـز   و אحکام عام مناسـب بـا آن   مخصِّص های عرفی میان  موאرد هم باید مناسبتنאیאلبته در  
 .شود
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 رود؟ یک عام باشد، آیا ظهور عام אز بین میאفرאد אز ضمیری برخی ع  אگر مرج:مسئلۀ پنجم
אفرאد عـام אول بـاز    به برخی    که شود  ۀ دیگر ذکر می    و در پی آن ضمیری در جمل       شود   بیان می   عام אی  هگاه جمل 
 حال אین پرسش مطرح אست که در אیـن وضـعیت            .رود   به شمار می    خاص یگردد و آن ضمیر موضوع حکم       می

 رود یا عمومیت عام همچنان به قوت خود باقی אست؟ אین بحث رא در قالـب یـک نمونـۀ                      אز بین می   ظهور عام 
 .دهیم وאقعی توضیح می

 : آمده אست  אز قرآن אی در آیه
١٣٨﴾تَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍوَ אلْمُطَلَّقَاتُ یَ﴿

  

 . باید مدت سه پاكى אنتظار كشندو زنان طالق دאده شده،
   :فرماید  آیه میאدאمۀو در 

 ﴾کبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِوَ ﴿
 .سزאوאرترند] تمد[ند، به بازآوردن آنان در אین و شوهرאنشان אگر سَرِ آشتى دאر

آنان باید سـه دورۀ پـاکی אز عـادت رא           .  بیان شده אست   ،אند   آیۀ شریف حکم زنانی که طالق گرفته        אین در
 ١٣٩.دאردحق بازگردאندن אو رא به زندگی زناشویی  در صورتی که طالق زن رجعی باشد، شوهر بگذرאنند،
کـه در   » قـات אلمطلَّ«وאژۀ  بـه   » نهُتُعولَبُ« در عبارت    »هنَّ « ضمیر کنید به طور قطع     که مالحظه می   چنان
توאننـد بـه وسـیلۀ       ، مـی  אنـد   کند که زنانی که طـالق رجعـی گرفتـه           گردد و تصریح می     باز می אست،  אبتدאی آیه   
هـا بـه     به زندگی بازگردند و در همین حال همۀ زنان مطلقه چنین حکمی رא ندאرند و تنهـا مطلقـه    همسرאنشان

 .عام אست، مورد نظر אست که ،»قاتلَّطَمُ«پس برخی אز אفرאد . אند گونه طالق رجعی אین
 رود یا خیر؟ در عموم אز بین می» قاتمطلَّאل« ظهور باره אین آیا در

 אست به אین    لکه در ضمیر نوعی تصرف شده      ب ،رود   عموم אین جمله אز بین نمی      ، به طور قطع   برخیبه باور   
 . به کار گرفته شده אست١٤٠معنا که ضمیر به صورت אستخدאم

همچنان بـه حـال خـود    » هنَّتُعولَبُ«و هم در مرجع ضمیر      » قاتطلَّאلمُ«هم در    אما حق آن אست که عموم     
توאننـد    قه مـی   شوهرאن زنان مطلّ   ۀ و هم   سه دورۀ پاکی رא عِدّه نگاه دאرند       قه باید زنان مطلّ  پس همۀ    ؛باقی אست 

 .در אین دوره آنان رא دوباره به زندگی زناشویی بازگردאنند

                                                           
 .٢٢٨/ بقره ١٣٨.
در هر طالقی زن پس אز گذرאندن سـه دورۀ پـاکی אز قاعـدگی אز شـوهرش     . شود طالق به دو نوع رجعی و باین تقسیم می     . ١٣٩

אمـا در مـوאردی کـه    . رود توאند به زن رجوع کند و אثر طالق به אین ترتیب אز بین می     شوهر می در طول אین مدت     . جدא خوאهد شد  
 یا تنها زن مالی    ) شود  אصطالحاً مبارאت نامیده می   (زن و شوهر هر دو مالی رא به یکدیگر بدهند یا ببخشند تا אز یکدیگر جدא شوند                  

در אین نوع   . شود  אین طالق باین نامیده می    .) شود  ر אصطالح خُلع نامیده می    که د (رא ببخشد تا אز شوهر جدא شود        ) אش  مانند مهریه (
 .نیاز دאردشدن אین دو به یکدیگر، به אزدوאج دوباره  محرم . طالق شوهر دیگر حق رجوع نخوאهد دאشت

 سـپس ضـمیر یـا    .אستخدאم یعنی آنکه لفظی که بین دو معنا مشترک אست، ذکر شود و אز آن لفظ یک معنای آن אرאده شود   . ١٤٠
אی به معنای دیگر آن بازگردאنده شود و یا دو ضمیر به آن لفظ بازگردאنده شود و مرאد אز ضمیر دوم، معنایی غیر אز مرאد                           אسم אشاره 

به معنای  » رאلشه« وאژۀ   ﴾فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ אلشَّهْرَ فَْلیَصُمْه    ﴿: فرماید   سورۀ بقره که می    ١٨٥برאی نمونه در آیۀ     . אز ضمیر אول باشد   
אحمـد هاشـمی،    : ک.گردد به معنای روزهای مـاه رمـضان אسـت؛ ر            که به آن برمی   » فَلیَصُمه«در  » هاء«هالل ماه אست و ضمیر      

 .، بخش بدیعجوאهر אلبالغه
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 ، کـاربرد אیـن אلفـاظ      אز گوینـده     سخن،  به دیگر  .شود  אین نتیجه אز کاربرد אین אلفاظ و جمالت فهمیده می         
 مـرאد جـدی و وאقعـی شـارع و     ،אما با دلیل قطعـی خـارج אز אیـن جملـه    . ظر دאشته אستאی رא در ن     چنین نتیجه 

 .دربرنگیردאند،   که با طالق باین جدא شده رא زنانی אست که אین حکم به אین تعلق گرفتهگذאر قانون
در אینجـا هـم     . شـود    که تخصیص عام موجب مجازی شدن داللت آن نمـی          در بحثهای گذشته بیان شد    

کـاربرد  دلیل قطعی تنها مرאد وאقعی رא جدאی אز مـرאد           . ۀ אین אلفاظ حقیقی אست و عموم خود رא دאرند         داللت هم 
 .رگذאر خوאهد بودکند و تنها در طرف ضمیر אین دلیل אث אین אلفاظ بیان می

 
 
 

 چکیده
انونی های خاص ق    کنند و سپس تبصره     ست که אبتدא قانون عام و کلی رא در جایی بیان می            א روش عقال آن   

 رא به   ام شرع אین شیوه   ک אح ۀ حوز گذאر אسالمی نیز در      شارع و قانون   .کنند  رא در جای دیگر برאی آن ذکر می       
 وאقعیتهـا  مفاسـد و     ، مصالح گذאر אسالمی אز تمامی     قانونه در אینجا شارع و      کبا אین تفاوت    .  אست کار گرفته 
 بـرאی شـناخت عـام و     مخصِّصقرینه بودن   ها و      تخصیص  سبب گستردگی  بهאز אین رو،    .  אست کامالً آگاه 

 .ردن و معتبر دאنستن عام الزم אستک در عمل مخصِّص אز ظهور آن در عموم، به طور قطع جستجو
دیدگاه نخست آن אسـت کـه   . אصولیان دربارۀ אرتباط مخصِّص پس אز چند عام دیدگاههای گوناگونی دאرند      

رא تخـصیص    ن عـام  حکم آخری ه دوم، مخصِّص تنها     بر אساس دیدگا  . مخصِّص مربوط به تمام عامها אست     
بر אسـاس  . در دیدگاه سوم، ظاهر جمله نه אختصاص به حکم عام آخر و نه به دیگر אحکام عام دאرد. زند  می

אستثنا هم אختصاص به جملـه       دیدگاه چهارم نیز אگر موضوع حکمهای عام متفاوت باشد به صورت طبیعی           
باشد در אین صورت مخصِّص، تمامی      عام אول   ت مختلف همان موضوع      موضوع در جمال   ؛ אما אگر  آخر دאرد 

 . אز خود رא تخصیص خوאهد زدعامهای پیش
 عموم אین جمله אز بین  به طور قطعאگر مرجع ضمیری برخی אز אفرאد یک عام باشد، ،برخیبه باور  

ر لفظ عام و هم در  هم د عمومאما حق آن אست که. گیرد در ضمیر نوعی تصرف صورت می بلکه ،رود نمی
. شود فهمیده می אین אلفاظ و جمالت نتیجه אز کاربردאین . مرجع ضمیر همچنان به حال خود باقی אست

 .אی رא در نظر دאشته אست چنین نتیجه کاربرد אین אلفاظ אز گوینده  سخن، دیگربه



 

 

 جلسۀ دوאزدهم

 رאبطۀ אدله با یکدیگر
  )٤(عام و خاص 



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .لی دیگر در حوزۀ عام و خاصئآشنایی با مسا 

 
 
 

 باحث پیشینمروری بر م
جلـسه  در אین   .  آن رא بررسی کردیم    گوناگونهای  های تخصیص و صورت   یگار گذشته، برخی ناساز   چند جلسۀ در  
 .سخن خوאهیم گفتصها  مخصِّ در حوزۀ توאناییشبهاتیאز 
 
 
 

  مفهومباتخصیص عام : مسئلۀ ششم
مفهومی که אز   ا  یل عام رא ب   توאن دل    که آیا می   های مطرح در موضوع عام و خاص آن אست          یکی دیگر אز پرسش   

 مفهوم وجود دאرد    ا آیا אمکان تخصیص منطوق عام ب      دیگر سخن، شود، تخصیص زد؟ به       دلیل دیگر אستفاده می   
 یا خیر؟

مفهوم در وאقع مدلول نهانی אلفاظ אست، אما منطوق، مدلول آشـکار و             که   بحث مفاهیم بیان شد      ۀدر مقدم 
 در موאردی که    ، در بحث مفاهیم אثبات کردیم که مفهوم هم        هر چند  .شود  روشنی אست که אز کالم فهمیده می      

برخـی ظهـورאت אز     .  دאرد  ظهـور אلفـاظ مرאتبـی      אما אست،و حجت   جای دאرد    در ظوאهر אلفاظ     ، مفهوم دאرد  هجمل
 .برאبر אستتر و برخی نیز אز نظر رتبه با برخی دیگر   برخی ضعیف،تر برخی دیگر قوی

خورد، در وאقع هر دو در یک مرتبـه אز אعتبـار و              میبا منطوق خاص تخصیص     در موאردی که منطوق عام      
 مقدم شـدن آن بـر عـام و تخـصیص عـام            سبب ، بودن یا قرینه بودن دلیل خاص      ظاهرترحجیت قرאر دאرند و     

ظهـور منطـوقی عـام      به אین دلیل کـه      مفهوم باشد،   یک   ، منطوق و خاص   یک ،אما در صورتی که عام    . شود  می
 .گیرد  که تخصیص صورت نمیگمان تقویت شودشاید אین شود،  میظهور مفهومی خاص شمرده تر אز  قوی

 : مفهوم رא بررسی کنیما تخصیص بگوناگونی صورتهابرאی تحقیق در אین موضوع باید 
 
 
 ـ تخصیص عام با مفهوم موאفق١

  אعتبار و حجیـت مفهـوم      سخن گفتیم و  تقسیم کلی آنها به مفهوم موאفق و مفهوم مخالف          אز  در بحث مفاهیم،    
  ودאشت در صورتی که دلیلی مفهوم موאفق به باور همگان،. موאفق رא به عنوאن ظاهر کالم אثبات کردیم
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 .خورد مخصِّص یک دلیل عام بود، عام تخصیص می
کند که    אی روشن ساخت؛ قرآن کریم تصریح و تأکید می          توאن با بیان نمونه     توضیح بیشتر אین حالت رא می     

אیـن عمـوم، تمـامی      . شـمارد   بندی به هر عقدی رא الزم مـی         ظاهر عام אین آیه، وفا و پای       ١٤١.﴾فُوא بِالْعُقُودِ أَوْ﴿
.  بـا عبـارאت غیرعربـی   خوאه ، אین عقد و پیمانها با عبارאت عربی بیان شودگیرد؛ خوאه دربرمیعقدها و پیمانها رא    

 ماضی אنجام شود، אیـن دلیـل        در ساختار  عقد باید     بر אین داللت کند که     ١٤٢،روאیت مانند ، خاص یحال אگر دلیل  
 مفهوم موאفق אین روאیت لزوم عربی بودن        אز אین رو،  . شمارد  میم  بودن عقد رא نیز مسلّ       به طریق אولویت، عربی   
 که وفای به عقد رא بـه صـورت عـام الزم             ۀ قرآن אکنون אین مفهوم، نسبت به عموم آی      . عقد אز نظر شارع אست    

بودن بـر عـام مقـدم          یا نص    ظاهرتر مفهوم موאفق אین روאیت به جهت        ،بنابرאین.  خوאهد بود  دאنست، خاص   می
 کـه   جاری אسـت   عقد و پیمانهایی     تنها در نتیجه آنکه אلتزאم و وفای به عقد        . زند  شود و عام رא تخصیص می       می

 .شودبا زبان عربی אنجام 
 .شود  شمرده میآنیابی به  و دست مقصود عامאی برאی کشف  در אینجا אز نظر عرف، خاص قرینه

 
 
 ـ تخصیص عام با مفهوم مخالف٢

אما به باور بیـشتر آنـان       .  نیستند دאستان  همאصولیان دربارۀ تخصیص منطوق عام با مفهوم مخالف دلیلی دیگر،           
 . توאن منطوق عام رא با مفهوم مخالف معتبر، در صورتی که خاص باشد، تخصیص زد می

 هر ظنـی    یאعتبار بی که به صورت عام بر       ١٤٣﴾إِنَّ אلظَّنَّ ال یغْنِی مِنَ אلْحَقِّ شَیئاً      ﴿  شریف ۀ آی برאی نمونه 
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَینُـوא أَنْ تُـصِیبُوא قَوْمـاً بِجَهالَـةٍ              ﴿دאرد، אمکان تخصیص به مفهوم شرط در آیۀ         داللت  

داللـت   بر אعتبار خبر وאحد ظنـی  پذیرش، بر فرض ،مفهوم אین آیه . دאرد رא   ١٤٤﴾عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نادِمِینَ   فَتُصْبِحُوא  
 . خصوص خبر وאحد ظنی معتبر خوאهد بود،بنابرאین. دאرد

و مفهـوم مخـالف      تخصیص، אعتبـار و حجیـت        گونه  אین شرط אصلی و مهم در درستی        گونه که دیدیم    آن
 مفهـوم در    یאعتبار بیو  ندאشتن  حجیت  خن،  س در مفهوم و به دیگر       ظاهر نبودن  אما در صورت     ، אست آنظهور  
 .معنا خوאهد بود אی، قطعاً تخصیص هم بی جمله

، در صـورت حجیـت و       کـه مفهـوم مخـالف     آن אست    אصلی אین بحث     ۀنکتبه باور بزرگان אصولی متقدم،      
ست بردאشـته    אستدالل د  گونه  אینאما אصولیان متأخر אز     .  در قوّت و توאن، با ظهور دلیل عام همسان אست          אعتبار،

 متـأخرאن آن אسـت کـه آیـا אز    مالک אصلی در نگاه. אند אی دیگر به موضوع نگریسته و به شکل دیگر و אز زאویه   
 شود یا خیر؟  قرینه بر مرאد אز عام شمرده می، منطوق یا مفهومشبا ،نظر عرف دلیل خاص

 خاص بر عـام مقـدم   ،شن אست مرאد אز عام אمری رو    مفسر بودن   אز آنجا که قرینه بودن خاص برאی عام و          
 .زند عام رא تخصیص میشود و  می

                                                           
 .به عهد و پیمانهای خود وفا کنید: ١/ مائده ١٤١.
  .אین روאیت کامالً فرضی אست. ١٤٢
 .٣٦/ یونس .١٤٣
 .٦/ حجرאت. ١٤٤
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 و خاص ظاهر در معنای خودش باشد،        ، در صورتی که عام نص در عموم       تر نیز بیان شد،     گونه که پیش    آن
قلمـدאد  آبـی و خـوددאر אز تخـصیص          ،در אصـطالح  در אین موאرد عام رא      . عام قرینه بر مرאد אز خاص خوאهد بود       

 .אند کرده
 
 
 

  خبر وאحداتخصیص قرآن ب: لۀ هفتممسئ
אز אیـن   ؛ بر تخصیص אتفاق نظر دאرند،אصولیان در موאردی که عام و خاص אز یک نوع دلیل شرعی لفظی باشند      

بـر همـین    . אنـد    رא مجاز دאنسته    خاص حدیثا  عام ب حدیث   تخصیص    و  خاص قرآنی  اتخصیص عام قرآنی ب   رو  
تخـصیص رא   به دلیل قطعـی بـودن خبـر متـوאتر،            ،خبر متوאتر باشد  ،  در موאردی که عام، آیۀ قرآن و خاص       مبنا  

آیـا   خبر وאحد باشد،     ،در صورتی که دلیل عام، قرآنی و دلیل خاص        حال אین پرسش مطرح אست که       . אند  پذیرفته
 تخصیص مجاز אست؟

 : سه دیدگاه אصلی وجود دאردپاسخ به אین پرسشدر 
 شـیخ  ،)ه ٤٣٦م (مرتـضی علـم אلهـدی     سـید . مجاز نیست خبر وאحد  ا تخصیص آیات قرآن ب    :نخـست دیدگاه  
 .چنین نظری دאرند)  ه٦٧٦م (و محقق حلی )  ه٤٦٠م (طوسی 

 . خبر وאحد مطلقاً مجاز אستا تخصیص آیات قرآن ب، אصولیان متأخربه باور بیشتر :دیدگاه دوم
ه باشد، تخصیص دیگر بـا   با دلیل قطعی دیگری تخصیص خوردآغازکه عام قرآنی در   در صورتی:دیدگاه سـوم  

ـ   אما در صورتی که عام قرآنی پـیش אز خبـر وאحـد مخـصِّ               ،خبر وאحد هم مجاز خوאهد بود       دلیـل قطعـی     اص، ب
 . خبر وאحد هم مجاز نخوאهد بوداتخصیص نخورده باشد، تخصیص ب

אسـت کـه در אنتـساب آن بـه خدאونـد             در אین مسئله قطعی بودن کالم خدאونـد          אختالف نظر  אصلی   دلیل
 אحتمـال אشـتباه یـا دروغ در       و  در حالی که صدور خبر وאحد قطعی نیست        ،وجود ندאرد و تردیدی   گونه شک    هیچ

توאند بر کتاب قطعی مقدم شـمرده شـود؟ אیـن نکتـه אز                با אین وصف چگونه خبر وאحد ظنی می       . آن وجود دאرد  
 در طـول  المـان سیرۀ عאما  مارد،ش رא دور אز ذهن می خبر وאحد ارسد و تخصیص کتاب ب   به ذهن می   آغازهمان  

 .אند ص عمومات قرآن قرאر دאدهتاریخ علمی مسلمانان گوאه آن אست که آنها خبر وאحد رא مخصِّ
 مستند عالمـان    ، که بیشتر روאیاتی که در مباحث فقهی       توאن به אین نتیجه دست یافت       میبا بررسی بیشتر    

یت هر چیزی داللت     آیاتی که عام هستند و بر حلّ       کم  دست، به شکلی با عام یا مطلق قرآنی یا           אست قرאر گرفته 
  אما دلیل אین عملکرد چیست؟١٤٥. مخالفت دאرد،دאرند

 :قرآن אستآیات وجود دو ویژگی אصلی در دאرد، موضوع אهمیت אین آنچه دربارۀ آیات قرآن در 
 .אلصدور אست  قرآن به لحاظ אستناد، قطعی) אلف
داللت آیات محکم هم به صورت نص و        . داللت دאرند م و برخی متشابه     آیات قرآنی برخی به صورت محک     ) ب

 .شود عموم یا אطالق کالم هم ظاهر אین آیات شمرده می. אستهم ظاهر 
 : دو ویژگی مهم دאردنیز) علیهم אلسالم(و אئمه ) صلی אهللا علیه و آله(سنت پیامبر 

در تخـصیص عمومـات قـرآن و یـا تقییـد            ) معلـیهم אلـسال   (هایی אز معصومان      بودن صدور آموزه    قطعی  ) אلف
 .شود  تغییر ظاهر قرآن میسببهایی که   قرآن، به عنوאن قرینهتمطلقا

                                                           
 .١٥٧/ ؛ אعرאف٥ و ٤، ١/  مائده:مانند. ١٤٥
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 خبر متوאتر و אخباری که با همرאهی قرאین، صدورشـان معلـوم אسـت، سـنتِ                 مانند ،אگر אخبار قطعی אلصدور   ) ب
که  یعنی خبرهای وאحد ظنی      ،خبار غیرقطعی אما א . ماند  نمیباقی  بحثی  هیچ   جای   ،ص قرآن رא אثبات کنند    مخصِّ

 .אند های قطعی אست، حجیت و אعتبار شرعی یافتهאعتبار آنها مستند به دلیل
شود که در قرآن و سنت یک         موضوع روشن می  אین  های سنت در    های قرآن و ویژگی    ویژگی ۀحال با مقایس  

ص و مقیِّدِ عمومـات و مطلقـات قـرآن          در قرآن صدور و אنتساب و در سنت، وجود مخصِّ         . אمر قطعی وجود دאرد   
 یعنـی   ، אما ویژگی دوم آیات قرآن     .کرد تصرف   توאن  نمیهیچ یک אز אین ویژگیهای قطعی       در  پس  . قطعی אست 

  تفسیر شوند و نیـز وجـود محکمـاتِ   ١٤٦وجود متشابهات که باید با אرجاع به محکمات و عالمان به تأویل قرآن          
بلکه محکمات قرآنی که نص در یـک        . دאنند  ، داللت قرآن رא قطعی نمی     عام و مطلق که در معنایی ظهور دאرند       

 .خورند تخصیص نمی ،معنا باشند
وجود دאرد که ) ن قطعیئمتوאتر و محفوف به قرא (خبر قطعی אلصدور    در آن   ویژگی دوم سنت אین אست که       

طعـی ثابـت شـده       אما حجیت شرعی خبر وאحد معتبر هم به صـورت ق           .در تخصیص قرآن به آنها بحثی نیست      
 .אست

وجود دאرد که بایـد یکـی אز آن          دلیل عام قرآنی و دلیل خاص خبر وאحد تنها دو رאه             میان ۀپس در مقایس  
 :دو رא برگزید

بـر   با آنکه ، به אین معنا که رאوی خبر رא دروغگو بدאنیم و אو رא تکذیب کنیم          کنار گذאشتن خبر وאحد؛   : رאه نخست 
باید گفت که پذیرفتن אین فرض مـا رא بـه مخالفـت بـا               .  عام قرآنی אست   ر אز ظاهرت نص یا    ،داللت خبر فرض،  

 .کشاند ظن به صدق و درستی خبر می
توאنیم هـیچ شـکی دאشـته      در ظاهر عام قرآنی تصرف کنیم با آنکه در אستناد و אنتساب عام قرآنی نمی            :رאه دوم 
 .کشاند یه میپذیرفتن אین فرض ما رא به سوی مخالفت با ظن به عموم آ. باشیم

بخشید، نادیده گرفت و آن رא تکـذیب           אعتبار خبر رא، که به خبر حجیت می        ۀیا باید پشتوאن  سخن،  به دیگر   
یک אز אین رאهها درسـت        אما کدאم . אنگاشت نادیده   جاری אست، کرد و یا אصالة אلعموم رא که در داللت אلفاظ عام            
 ها رא مقدم بدאریم؟دلیل אست؟ کدאم یک رא کنار بگذאریم و کدאم یک אز אین

אی بر تصرف در      بینیم که خبر صالحیت آن رא دאرد که قرینه           می ،نگریم  אی به خبر می     هنگامی که אز زאویه   
אما אز سوی دیگر شـاهد هـستیم   .  چون داللت خبر به ظاهر کتاب نظر دאرد و مفسر آن אست          ؛ظاهر قرآنی باشد  

 ظاهر عام قرآنی و     پیوندی میان  چون   ؛ خبر صالحیت ندאرد   که ظاهر قرآنی برאی دست کشیدن אز دلیل حجیت        
 .دلیل حجیت خبر وجود ندאرد تا ظاهر عام قرآنی بتوאند دلیل حجیت خبر رא کنار بگذאرد

با توجه به אین نسبت که خبر وאحد صالحیت قرینه و مفسر بودن دאرد و ظـاهر قرآنـی تـصرفی در دلیـل                    
 .زند شود و آن رא تخصیص می ه بر ظاهر عام قرآنی میخبر یا خود خبر ندאرد، خبر وאحد قرین

مطلبـی مخـالف بـا قـرآن        ) علـیهم אلـسالم   ( אئمـه    بـر אینکـه   برخی روאیـات    تصریح  אست که   شایان ذکر   
 مرאد مخالفت تباینی و مقابله با قرآن        زیرא خبر وאحد نیست؛     ا تخصیص کتاب ب   جایز نبودن  دلیل بر    ١٤٧אند،  نگفته
 . بیان مرאد جدی رא بر عهده دאردۀ در وאقع وظیف، هم אشاره شدتر پیشکه   همچنان، تخصیصאما ،אست

                                                           
هُوَ אلَّذِي أَنزَلَ عَلَیكَ אلْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ אلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴿: فرماید به مقتضای آیۀ شریف که می. ١٤٦

بْتِغَاء אلْفِتْنَةِ وَאبْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ אهللاُ وَאلرَّאسِخُونَ فِي אلْعِلْمِ یقُولُونَ آمَنَّا فَأَمَّا אلَّذِینَ في قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ א
 .٧/ ؛ آل عمرאن﴾بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنِد رَبِّنَا وَمَا یذَّكَّرُ إِالَّ أُوْلُوאْ אأللْبَابِ

 .حث تعارض خوאهد آمدذکر אین روאیات و אنوאع آن در ب. ١٤٧
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همچنین مباحث گذشته تنها تخصیص عام قرآنی رא با خبر وאحدی که تمامی شرאیط אعتبار رא دאشته باشد                  
خبـر وאحـد אصـوالً      سـخن،    بـه دیگـر      ؛پذیر אسـت    کند، אما نسخ آیات قرآن تنها با دلیل قطعی אمکان           אثبات می 

 .رא نسخ کند آیات قرآن توאند نمی
 
 
 

 نسخ و تخصیص: مسئلۀ هشتم
:  تعریف شـده אسـت     گونه  אیندر אصطالح علوم قرآنی نسخ      . با نسخ در قرآن آشنا شدید     ) ١(در درس אصول فقه     

ـ          »رفعُ אلحکمِ אلشرعی بدلیلٍ شَرعیٍ متأخِّرٍ علی وَجهٍ لَوالهُ لَکانَ ثابِتاً          « حکـم  ا  ؛ بردאشتن و لغـو حکـم شـرعی ب
ل همچنـان ثابـت     אی که אگر حکم دوم نبود، حکـم אوّ          لی آمده אست، به گونه    شرعی دیگری که پس אز حكم אوّ      

 .ماند می
 : فرماید خدאوند میمثال مشهور نسخ آیۀ نجوא אست که 

 ذلِكَ خَیرٌ لَّكُـمْ وَ  یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِذא نَاجَیتُمُ אلرَّسُولَ فَقَدِّمُوא بَینَ یدَی نَجْوאكُمْ صَدَقَةً   ﴿
 ١٤٨﴾أَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوא فَإِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

كنید، پـیش אز      گفتگوی محرمانه می  ] خدא[אید، هرگاه با پیامبر      كه אیمان آورده    אی كسانی 
تـر   بـرאی شـما بهتـر و پـاكیزه        ] كار[אین  . אی تقدیم بدאرید   گفتگوی محرمانه خود صدقه   

 . مهربان אستۀگر چیزی نیافتید بدאنید كه خدא آمرزندאست؛ و א
 رא دאشتند، نخـست   با حضرت رسول    قصد نجوא کردن     אین آیه وאجب شد که هر یک אز صحابه که            با نزول 
אیـن   ی אز هـای  و پرسـش  با رسول אکـرم      شد که برخی صحابه אز گفتگوی محرمانه         باعثאین אمر   . صدقه بدهند 

 گفتگوهـا رא אدאمـه      گونـه   אیـن دאدن،      אز صـدقه   پـس کـه   ) אلـسالم   علیه  (ام علی   אم به جز خوددאری کنند،   دست  
 .دאدند می

 : کرد نسخ پیشین رא ۀ نازل شد و آیی دیگرۀسپس آی
أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوא بَینَ یدَی نَجْوَאكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوא وَ تَابَ אللَّهُ عَلَـیكُمْ فَـأَقِیمُوא                 ﴿
 ١٤٩﴾الةَ وَ آتُوא אلزَّكاةَ وَ أَطِیعُوא אللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ אللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَאلصَّ

هایی تقدیم دאرید؟ و چون نكردیـد     خود صدقه  ۀآیا ترسیدید كه پیش אز گفتگوی محرمان      
و بر شما بخشود، پس نماز رא بر پا دאرید و زكات بدهیـد و אز خـدא و پیـامبر א                ] هم[و خدא   

 . آگاه אست،كنید فرمان بَرید، و خدא به آنچه می
در אین نمونه، آیۀ نخست رא      . کند  در قرآن کریم موאرد نسخ بسیار אندک אست و אز یک یا دو آیه تجاوز نمی               

 .نامند منسوخ و آیۀ دوم رא ناسخ می
 :אستخرאج کرد سه مطلب به عنوאن ویژگی نسخ توאن توضیح میאز אین 

אمـا در  . حکم منسوخ عمل شده باشد و پس אز آن ناسخ رسیده باشدبه یابد که زمانی  عنا می ـ نسخ در جایی م    ١
 بلکـه نـوعی تخـصیص       ،شـود    نمی محقق به حکم אول، حکم دوم رسیده باشد، نسخ            אز عمل  پیشصورتی که   

 .شوید خوאهد بود که در مطلب دوم با نوع آن آشنا می

                                                           
  .١٢/ مجادله. ١٤٨
  .١٣/ مجادله. ١٤٩
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در وאقع حکم عـام، در مـوאردی        . عمومیت دאرد  حاالت مختلف אفرאد،     ـ حکم אز نظر אفرאد، زمانهای گوناگون و       ٢
 ؛شود   אفرאد در همۀ زمانها و در حاالت مختلف آن אفرאد می           تمامیکه عموم کامل אست، حکمی אست که شامل         

هـر  . آنان אکرאم کـن  אفرאد عالم رא، در همۀ زمانها و حاالت مختلف        به אین معنا که تمامی     ؛»أکرم אلعلماء «مانند  
. تخصیص زمانی هم یکی אز אین אنـوאع אسـت         . رא دאرند  محدود شدن    אمکانگانۀ عموم     های سه   یک אز אین جنبه   

אی אز زمان      حکمی که ثابت بود و אستمرאر دאشت در برهه         ، یعنی ؛ تخصیص زمانی אست   ینسخ در وאقع یک نوع    
 .شود  میمتوقف

 ولـی   کننـد،   تلقی می خاطبان، آن رא مستمر و دאئمی       که م אست  אی بیان شده       حکم به گونه   ،ـ هر چند در نسخ    ٣
 ولـی אو אیـن محـدودیت رא         ، در نظر شارع محدود بوده     آغازشود که אین حکم אز         می معلومبا ظهور دلیل ناسخ،     

 حکـم پیـشین لغـو   ظهور ناسـخ،  ا ، حکم منسوخ אعتبار دאرد و ب אستتا زمانی که ناسخ نیامده  . بیان نکرده אست  
 .کند ، نسخ پایان زمان حکم منسوخ رא אعالم می سخنر به دیگ؛خوאهد شد

 عـام در    ۀگوینـد .  خارج کردن אفـرאدی אز عـام אسـت         ، گذشت پیشینکه در مباحث      همچنان ،אما تخصیص 
بـا  . کنـد   دیگر مرאد جدی خود رא אز آن قانون عام بیـان مـی  ی و با ذکر خاصّگوید میکاربرد אلفاظ، حکم عام رא      
کـه  אسـت  شود که אصوالً مرאد گوینده אز آن حکم عام همین معنـایی               ص، روشن می  ظهور دلیل خاص و مخصِّ    

אی برאی شناخت مرאد جـدی אز عـام            که خاص قرینه   توאن گفت   אز אین رو می    .آید  پس אز تخصیص به دست می     
 .אند مانده در عام پس אز تخصیص بوده  مرאد אز عام، همین אفرאد باقیآغازدر وאقع אز همان . אست

شود، هر چند אز نظـر زمـان یـا حالـت               در אصطالح تنها تخصیص אفرאدی، تخصیص شناخته می        ،رאینبناب
 تخـصیص بـه لحـاظ زمـان و حـالتی            ،» אلسلطان ةِأکرِم אلعلماءَ إال إذא کانوא فی خدم      «: پس אگر گفته شد   . باشد

 אز عمـوم  ،هـستند אفرאدی که در אیـن موقعیـت زمـانی یـا در אیـن حالـت                 . کنند  אست که به سلطان خدمت می     
 دوباره حکم عام شامل آنان خوאهـد        ، در صورتی که אین حالت אفرאد عالم אز بین برود          به طور قطع  پس  . ندא  خارج
 .شد
 
 

 تردید بین نسخ و تخصیص
 شباهتهایی هم אز نظر شـکلی بـا یکـدیگر           אما אند،   نسخ و تخصیص אگرچه با یکدیگر متفاوت       گونه که دیدیم    آن
مورد خاص تردید حاصل شد که نسخ صورت گرفته         یک  شاید אین سؤאل پیش بیاید که אگر در          אز אین رو     ؛دאرند

  تکلیف چیست و چه باید كرد؟،یا تخصیص
 بـه حکـم אکثریـت       ، אثبات شده אسـت، قـانون אول        کمی  که نسخ در موאرد بسیار     در آغاز باید گفت אز آنجا     

ه هر حال אز نظر علمی باید قانون אیـن مـوאرد رא نیـز     بאما.  تخصیص دאنستن موאرد אشتباه و تردید אست    ،دאشتن
 :توאند رאهگشای مشکل باشد  قاعده میدر אین موאرد دو. بشناسیم

אی کشف شود که یکی אز אین دو حكم پس אز              در صورتی که دو حکم، تاریخ دאشته باشند یا به گونه           : אول ۀقاعد
 .شود تخصیص شمرده نمیאز אین رو  ؛ضوאبط نسخ وجود دאردאست، کردن به دیگری رسیده   عمل
 אز عمل به دلیل אول، دلیل و حکم جدیدی برسد، אین مورد تخـصیص خوאهـد                 پیش ی אگر در مورد   : دوم ۀقاعد
 אمـر کـرد کـه در مـاه          אز אین رو אگر برאی نمونـه شـارع        . کردن به دلیل אول الزم אست         عمل ، در نسخ  زیرא ؛بود

 אیـن   ،عالم کرد کسانی که مریض هستند یا در سفر هستند روزه نگیرنـد            رمضان روزه بگیرید و در ماه شعبان א       
 . حکم دوم رسید،)ماه رمضان( عمل به حکم אول پیش אز فرא رسیدن زمان زیرא ؛مورد تخصیص خوאهد بود
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 چکیده
 אز آنجا که אعتبـار و حجیـت مفهـوم موאفـق بـه               : باید گفت  ف مفهوم به موאفق و مخال     بندی  تقسیمبا توجه    

بـا مفهـوم موאفـق تخـصیص         تقریباً همگان אتفاق نظر دאرند کـه عـام           ،ن ظاهر کالم אثبات شده אست     عنوא
 ،אما אصولیان در تخصیص منطوق عام با مفهوم مخالفی که אز دلیلی دیگر بـه دسـت آمـده باشـد       . خورد  می
بـر، در صـورتی کـه       توאن منطوق عام رא با مفهـوم مخـالف معت           میبه باور بیشتر אصولیان     . دننظر ندאر    אتفاق

 . خاص باشد، تخصیص زد
 :  خبر وאحد سه دیدگاه אصلی وجود دאردادربارۀ تخصیص قرآن ب 

 شـیخ   ،) ه٤٣٦م  (مرتضی علم אلهـدی      سید.  تخصیص آیات قرآن به خبر وאحد مجاز نیست        :دیدگاه نخست 
 .چنین نظری دאرند)  ه٦٧٦م (و محقق حلی )  ه٤٦٠م (طوسی 

 .  خبر وאحد مطلقاً مجاز אستاتخصیص آیات قرآن بشتر אصولیان متأخر به باور بی :دیدگاه دوم

 با دلیل قطعی دیگری تخصیص خورده باشد، تخصیص دیگـر         آغازکه عام قرآنی در        در صورتی  :دیدگاه سوم 
ـ با خبر وאحد هم مجاز خوאهد بود، אما در صورتی که عام قرآنی پیش אز خبر وאحد مخصِّ   دلیـل قطعـی   اص، ب

 . خبر وאحد هم مجاز نخوאهد بوداورده باشد، تخصیص بتخصیص نخ
 אما نسخ آیـات     پذیر אست،    אمکان ،تخصیص عام قرآنی با خبر وאحدی که تمامی شرאیط אعتبار رא دאشته باشد             

 .رא نسخ کند آیات قرآن توאند نمیخبر وאحد אصوالً سخن  به دیگر ؛پذیر אست قرآن تنها با دلیل قطعی אمکان
ـ در صورتی که دو حکم، تاریخ دאشته ١ :کردبین نسخ و تخصیص باید به دو אصل توجه  تردید به گاه 

ضوאبط אست، کردن به دیگری رسیده   אی کشف شود که یکی אز אین دو حكم پس אز عمل باشند یا به گونه
ل و  אز عمل به دلیل אول، دلیپیش یـ אگر در مورد٢. شود  تخصیص شمرده نمیאز אین رو ؛نسخ وجود دאرد

 .کردن به دلیل אول الزم אست   در نسخ عملزیرא ؛حکم جدیدی برسد، تخصیص خوאهد بود



 

 

  سیزدهمۀجلس

 گریكدیرאبطۀ אدله با 
  ، مجمل و مبیَّنمطلق و مقیَّد



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 مفاهیم مطلق و مقیَّد و رאبطۀ میان آن دو؛ 
 .مفاهیم مجمل و مبیَّن و رאبطۀ میان آن دو 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
ـ  در א  شـده    و مسائل مطرح   یان ب ی شرع ی אز אدلۀ  كینوאن  ن رאبطۀ عام و خاص رא به ع       یشیدر جلسات پ   بـاره رא    نی

 .مکنی ی می رא بررسمطلق و مقید، مجمل و مبینن جلسه رאبطۀ یدر א. میردک یبررس
 
 
 
 

 دیَّمطلق و مق
 درآمد

 .، אطالق و تقیید אست    رعهای ش    آموزه های لفظی، به ویژه در حوزۀ     ن دلیل ایمهای    אز دیگر نسبت  אطالق و تقیید    
 .د آشنا شویمگونه نسبت، אبتدא باید با مفاهیم مطلق و مقیّ برאی آشنایی با אین

 
 
 

 دمرאد אز مطلق و مقیّ) אلف
 ـ مرאد אز مطلق ١

 بدون آنکه حیثیـت دیگـری در آن    ،با تمام معنایش موضوع حکمی قرאر گرفته باشد       אست که    لفظی   لفظ مطلق 
אگر لفظی با توجـه بـه معنـای خـود و بـدون              سخن،  به دیگر   . به عنوאن موضوع حکم در نظر گرفته شده باشد        

 .شود گونه قیدی مشمول حکمی شده باشد، مطلق نامیده می هیچ



 

http://vu.hadith.ac.ir ١١٣

 ـ مرאد אز مقید٢
 خـاص در آن موضـوع لحـاظ         ی همرאه باشد و حیثیتـ     ١٥٠، با قید   אست هرگاه لفظی که موضوع حکم قرאر گرفته      

 .گویند  آن لفظ رא مقید می،شده باشد
زیر توجـه   های    به دست آمد به نمونه    ه به شناختی که אز אین אلفاظ به لحاظ تعریف אصطالحی            حال با توج  

 :کنید
 . فطریۀ خود رא به فقیر بدهید:نخستجملۀ 

 . فطریۀ خود رא به فقیر شیعه بدهید:جملۀ دوم
پس هر فردی که مصدאق אین عنـوאن        . ه אست آمدبدون هیچ قید دیگری     » فقیر« عنوאن   نخست در جملۀ 

به تنهایی مستحق فطریه شـناخته      » فقیر« دوم عنوאن    אما در جملۀ  . تحق فطریه خوאهد بود   شود، مس   شمرده می 
 .هم در موضوع حکم فطریه در نظر گرفته شده אست» شیعه بودن« بلکه قیدی دیگر یعنی ؛نشده אست

 .شود ید نامیده می دوم مق در جملۀ»فقیر شیعه« مطلق و عنوאن نخست  در جملۀ»فقیر« عنوאن אز אین رو
 معانی و אلفاظ گاه به صورت       ، حدیث و غیر אینها    قرآن، ،ن مردم و نیز در بیانهای شرعی      ایمدر گفتگوهای   

 .شود  میبیانمطلق و گاه به صورت مقید 
 :ردتوجه کچند نکته باید به ویژگیهای مطلق و مقید  در

ذکـر نـشده    که چون برאی آن قید      ستدالل کنیم تا بر אین پایه א    ـ الزم نیست که مطلق یک مفهوم کلی باشد          ١
برאی نمونـه   . توאند مطلق شمرده شود      می همی گوناگون   حالتها بلکه یک مفهوم جزئی دאرאی       پس فرאگیر אست؛  

بـرאی  . گیـرد   یعنی حاالت گوناگون آن شخص رא دربرمی      . توאند مطلق باشد    می» محمد« אشخاص مانند    אسامی
؛ یعنی محمـد بایـد در تمـام حالتهـا، چـه نشـسته چـه                 »محمد رא אکرאم کن   «: شود  نمونه هنگامی که گفته می    

 .אیستاده، چه در سفر و چه در غیر آن، אکرאم شود
 אز جهتی مطلـق و אز جهـت       معنایی  אز אین رو ممکن אست      . ستאـ אطالق و تقیید برאی لفظ، دو وصف نسبی          ٢

  و  مطلق אسـت   ، که موضوع אست   ، عالم ژۀאو» .دمعالمی رא در مسجد دی    «برאی نمونه در جملۀ     . مقید باشد دیگر  
אمـا بـه لحـاظ    . ی ظاهری אو لحاظ نشده אسـت ویژگیهایا و ی ی سنّ ویژگیهایا  غیردینی  قید عالم دینی یا عالم      

مـسجد دیـده    گیرد، بلکه سخن دربارۀ عالمی אست که در           برنمیعالم رא در  ر  هزیرא  مکانی אین جمله مقید אست؛      
 .אستشده 
.  هیچ אختصاصی به مفردאت ندאرد      אما ١٥١،ودش میمفرد شناخته   ژگان  אو به عنوאن وصف     بیشترقیید  ـ אطالق و ت   ٣

 رא بـه لحـاظ نـوع آنهـا     ژگانאوאما אصولیان אز آنجا که אطالق برخی . گاه جمالت نیز مطلق یا مقید خوאهند شد  
אین بحـث   به  متفاوت אست،   אطالق و تقیید    وאژگان در جمالت برאی      حاالت و نوع ترکیب      شکلها،شناسند و     می

 .אند نکردهאشاره 

                                                           
 .توאند وصف، حالت یا قیدی خاص در آن موضوع باشد אین قید می .١٥٠
  .گونه شروع کردیم که ما نیز در אبتدאی بحث אین همچنان. ١٥١
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 אلفاظ مطلق) ب
ی  بلکه برخی אز אنوאع وאژگان אز آن جهت که بـرאی جـنس یـا نـوع                ،אی برאی אطالق وضع نشده אست       هیچ وאژه 

 .אند م گرفتهان אلفاظ مطلق ،هم دאرندאند و توאنایی تقیید  خاص وضع شده
אین אلفاظ بـرאی    .  אنسان، دعا، لباس و مانند אینها       مانند ؛ همان אسم جنس אست     ترین شکل لفظ مطلق     مهم

אز . אنـد   ، قرאر دאده شـده     بدون آنکه قیدی برאی آنها در وضع אولیه در نظر گرفته شده باشد             خود،ماهیت و جنس    
 در آن در نظر گرفتـه شـود،         یعنی هر کس که אز אین جنس شمرده شود، بدون אینکه هیچ قیدی             ،אنسانאین رو   
 . دیگری، نه آفریقایی، نه آسیایی، نه אروپایی و نه هیچ قیدی، نه بلندی، نه کوتاهی نه سفید،نه سیاهی

 אسم جنس نکره و אسم      :ترین آنها عبارت אست אز      ود که مهم  ر  میی به کار    گوناگونאسم جنس به شکلهای     
 .جنس معرفه

 
 
 ـ אسم جنس نکره١

برאی نمونه   .אست؛ یعنی یكی אز عالئم نكره رא دאرد       אسم جنس نكره אز جهتی אسم جنس و אز جهت دیگر نكره             
 .אز جهتی אسم جنس هستند و אز سوی دیگر عالمت نکره دאرند           » אنسانی«یا  » مردی«یا  » زنی«وאژگانی مانند   

در زبـان عربـی     . به دیگر سخن، هیچ قیدی همرאه אین وאژگان كه بر معنای آنها داللت كند به كار نرفته אست                 
 ١٥٢.به همین معنا אست... و » رجلٌ«، »אنسانٌ« با تنوین نكره به كار رود، مانند نیز אگر אسم جنس

 
 
 ـ אسم جنس معرفه٢
نمونۀ אسم جنس معرفه روאیتی אست کـه        . رساند  رא می  אطالق   ه كار رود، مفهوم   بمعرفه  » אل«ه با   ک جنسی   אسم
  :فرماید ینقل شده אست که آن حضرت م) علیه אلسالم(אز אمام صادق صحیحۀ حلبی در 

 ال بَأسَ أنْ یُؤَذِّنَ אلرَّجُلُ مِنْ غَیْرِ وُضُوٍء وَال یُقیمُ إال وَهُوَ عَلی وُضُوءٍ
 .توאند بدون وضو אذאن بگوید، ولی برאی گفتن אقامه باید وضو دאشته باشد شخص می

سـم  אسـت، یـک א  » رجـل «و אسـم جـنس   » אل«، که مرکب אز حرف تعریف »אلرَّجُل«در אین روאیت وאژۀ   
فقیهان بزرگ بـا همـین بردאشـت אز روאیـت، بـر             . شود  جنس معرفه אست و אز آن مطلق جنس مرد فهمیده می          

 .אند مبنای آن فتوא دאده
 
 
 
 منشأ אطالق אلفاظ )ج

آیا مطلق بودن جزء ویژگیهای ذאتی یک وאژه         ؟ شناخت وאژگان رא  بدون قید بودن     توאن مطلق و    אز چه رאهی می   
 بـه אیـن جهـت    فهمـیم  میفرאگیر بودن قانون رא برאی همۀ אفرאد و مصادیق אی بدون قید،      هوאژאز  אست؟ آیا אگر    

                                                           
شـود و אز אلفـاظ    مرده مـی  منفی قرאر گیرد، אز אلفاظ عموم شـ ۀتوجه به אین نکته الزم אست که אسم جنس نکره אگر در جمل          . ١٥٢

 .در بحث אلفاظ عموم אز אین شکل سخن به میان آمد. مطلق نخوאهد بود
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وאژه  دلیل دیگـری مـا رא بـه אطـالق            یا آنكه אند     برאی فرאگیری و شمول وضع شده      אز آغاز  ژگانאوאست که אین    
 کند؟ رאهنمایی می

 بلکـه אیـن     ؛شمه گرفته باشد   مطلق سرچ  ژگانאوאی نیست که אز وضع        وאقعیت آن אست که אطالق ویژگی     
אی که تمامی אفـرאد       به گونه گمان برאی کشف אطالق لفظ        بی. אند   برאی بیان אصل معنای خود وضع شده       ژگانאو

 .אی بر אثبات ظهور אین אلفاظ در אطالق دאشته باشیم و مصادیق رא شامل شود، به ناچار باید قرینه
אیـن قرینـه    . دאرد موאرد אستناد به אطالق وجود       تمامی که در    אستکلی و عام    אی    قرینه» مقدمات حكمت «
 ۀسـه نکتـ    حکمـت شـامل      مقـدمات . شـود    אطالق لفظ אثبات می    ،آن אحرאز شود  אی אست كه אگر وجود        به گونه 

 :אزאند  عبارتکه بنیادین אست 
 مـورد نظـر      جزئیات گویی و بیان نکردن     دن، گزیده انهאوش باشد و قصد     یـ گوینده در مقام بیان تمام مرאد خو       ١

 .گویی هم ندאشته باشد گویی و אبهام همچنین قصد אجمال. در אطالق رא ندאشته باشد
אو هـر   آیـا    אمـا אینکـه      ،کند  אی אز گفتار خویش مقصودی دאرد که آن رא بیان می             معمول هر گوینده   طوربه  

 نیزصدאق کالم אو هستند  و אطالق کالم אو شامل همۀ אفرאدی که م          אست  مورد نظر دאشته    نیز آنچه رא که نگفته   
 .ست یا خیرشود، نیازمند אحرאز آن אست که אو در مقام بیان تمام معنای مورد نظر خود א می

 ؛که گوینده אز جهتی در مقام بیـان مطلبـی אسـت   توאن فهمید  برخی ویژگیهای کالمی می   گاه به אقتضای    
אصـطالحاً گـاه گوینـده      .  نیـست  ،فاده کند خوאهد אز אطالق کالمش אست      אما در مقام بیان مطلبی که مخاطب می       

 قید و جزئیـات   نكردنتوאن אز ذکر در אین موאرد نمی. گذאری و بیان אصل قانون אست   قانون ،تنها در مقام تشریع   
 در قرآن کریم אصل وجوب نمـاز،     برאی نمونه  .فهمید آنها رא    بیان کرده אست،الزم نبودن    گوینده אحکام آنچه که  

 در אین موאرد.  جزئیات و شکل آنها بیان نشده אست     ؛ אما مصادیق،  ر אینها بیان شده אست    حج، خمس، زکات و غی    
رא که قرآن در مقـام   توאند به אطالق אمرهای אین وאجبات در قرآن אستناد کند و برخی مصادیق جزئی             کسی نمی 

رسد بایـد خمـسش    یدی که به شما م سوکند که هر       آیۀ خمس بیان می    ونهمنبرאی  .  نفی کند  ،بیان آنها نیست  
אز .  پردאخـت شـود    هزینۀ زندگی  אز مخارج ساالنه و      پس אما در روאیت بیان شده אست که خمس باید           אزد؛دپررא ب 

 باید خمس   ،دی به محض آنکه به دست آمد      سو که هر    چنین گفت توאن     אطالق خمس نمی   ا אستفاده אز  אین رو ب  
 .אخته شوددپرآن 

 אگر پدری به فرزنـدش در مقـام         برאی نمونه . شود   אین دست یافت می    هایی אز   مونه ن نیزی عرفی   مثالهادر  
ضـرورت אزدوאج بـه فرزنـدش       گوشزد کردن    شهدف» برאی خودت همسری برگزین   «: تشویق به אزدوאج بگوید   

بـاره بیـان      رא در אیـن   ،  مقـدאر مهریـه    و یـا     ویژگیهای همسر  یعنی   خوאهد جزئیات אین موضوع؛     ا אو نمی  אمאست؛  
 ١٥٣.کند

در אیـن   . توאن مشاهده کـرد     می ١٥٤؛﴾كُمْیفَكُلُوא مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَ   ﴿ شریف   وאقعی אین مطلب رא در آیۀ     نمونۀ  
آیه سخن،  به دیگر   . توאنید بخورید    می ،کنند  אز آنچه که آنها صید می     : فرماید   سگها می  آیه دربارۀ صید به وسیلۀ    

توאن گفت که محل   אما آیا می  . شود  جام می شکاری אن  سگ   بادر مقام بیان حالل بودن گوشت صیدی אست که          
نـدאرد؟ روشـن אسـت کـه        نیازی   אست و به تطهیر      کاپدندאنهای سگ شکاری که بر بدن صید وجود دאرد هم           

 .אصوالً آیه در مقام بیان אین مطلب نیست

                                                           
  .٢٦٨، ص אصول فقه کاربردی. ١٥٣
  .٤/ ؛ مائده». بخورید،אند  شما گرفته و نگاه دאشتهیپس אز آنچه آنها برא«. ١٥٤
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کنـد و نـه       میکالم رא مقیّد     متصل بر تقیید که       نه قرینۀ   تقیید کالم شود؛   سبب در مقام که     אی   قرینه ـ نبودن ٢
 .شود میبرد و ظهور نهایی کالم در مقید منعقد  مین ایمאز رא  کالم در אطالق نفصل که ظاهر אولیۀ مقرینۀ
 آن رא بـه      אز کالم مطلق گوینده بـه شـمول        ،گفتگوزمان  گاه شنونده در    . ن در مقام تخاطب   قدر متیقّ نبودن  ـ  ٣

ن و شـوאهد کـالم      ئدאر مصادیق یقینی رא شنونده אز قرא      در صورتی که אین مق    . دאند  برخی مصادیق آن یقینی می    
گونـه قـرאئن و شـوאهد در          به אین دلیل که אین     ،شود  گوینده אستفاده کند، دیگر אطالق برאی آن کالم אحرאز نمی         

 . هستند که مانع אز ظهور کالم در אطالق هستندهن حالییمقام گفتگو، در وאقع همچون قرא
 
 

 نکتۀ مهم
 یـا   אست مشخص نبود که אو در مقام بیان جهت مورد نظر بوده   بودن گوینده شک شد و دقیقاً       نאگر در مقام بیا   

روش  ؛ زیـرא بـر پایـۀ       אو رא در مقـام بیـان بـدאنیم         بایـد عقالیی  به אقتضای    آن،   دن و بیان نکردن   هانאو مقام   در
، بـه    بیان مطلـب   مامقینده در   که אگر شک کنیم که گو      همچنان .کند می رא بیان    گوینده تمام مرאد خود    عقالیی،

 هـر یـک אز   کـس یـا ع ناآگاه نبوده אست معانی کالمش  و نسبت به    کرده    دאشته، شوخی نمی  אین موضوع توجه    
 . جدی و آشنا به معانی کالمش بدאنیم، گوینده رא متوجهدایب אصل عقالیی  به אقتضایאینها،

 
 

 نتیجۀ مقدمات حکمت
ت که گوینده حکیم אست و کالمش אز روی عقل و אرאده و بدون سهو            مقدمات حکمت، فرض بر אین אس      یۀاپبر  

، گوینـده بـا وجـود        بـر אیـن    فزونא. אستبوده  و غفلت صادر شده و در مقام بیان تمام مقصود و منظور خویش              
אز مجمـوع אیـن     . אی هم بر تقیید بیان نکـرده אسـت          אمکان تقیید و ذکر قرینه در مسئلۀ مورد نظر، قید و قرینه           

 خاص در مرאد אو دخالت دאشت یا تنها برخـی    ی زیرא אگر قید   ؛و نیز مطلق אست   אشود که مرאد      ات معلوم می  مقدم
د کـه   کنـ   مـی حکمت אقتضا   زیرא هوشمندی و     ؛کرد  مصادیق و אفرאد مطلق رא אرאده کرده بود باید آن رא بیان می            

بیـان  رא  در منظـورش  هـای دخیـل  یگژ قیـود و وی تمـام گوینده مخاطب خود رא אز تمام مرאد خویش آگاه کند و           
 ١٥٥.کند

 
 

 אنصرאف: تکمیل بحث
אمـا گـاه    . توאن אز אلفاظ گوینده אرאدۀ مطلـق رא אحـرאز کـرد             با توجه به وجود مقدمات حکمت در هر کالمی، می         

אین توجه ذهنـی    . دشو   معطوف می  مخاطب با شنیدن لفظ مطلق، ذهنش به معنای محدودی אز آن لفظ مطلق            
: گوینـد   در אیـن صـورت مـی      . بر אثر אنس بیشتر ذهن با برخی مصادیق آن لفظ אسـت           یشتر   ب ،به معنای محدود  

אز آن یـاد    » אنصرאف«و به אختصار با عنوאن      » ذهن אز معنای אصلی کلمه به معنای دیگری منصرف شده אست          «
 .کنند می

                                                           
  .٢٧٥، ص אصول فقه کاربردی. ١٥٥
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אما به دلیـل    . سان باشد  אنسان یا غیرאن   خوאه ،کند  אی صدق می    بر هر موجود زنده   » حیوאن«وאژۀ  برאی نمونه   
شـود    در אینجا گفته مـی    . شود   غیرאنسان אز آن فهمیده می     موجودאت زندۀ » حیوאن «، با شنیدن وאژۀ   یعادت ذهن 

 . حیوאن אز אنسان אنصرאف دאرد یا אنسان אز معنای حیوאن אنصرאف دאردوאژۀ
 کلـی در אختیـار   אی د قرینـه زیرא ذهن مخاطبان در אین مـور   ؛شود  אنصرאف در موאردی مانع אطالق وאژه می      

شـود بایـد بـا دو نـوع           برאی آشنایی با موאردی که אنصرאف مانع אطـالق مـی          . رساند  دאرد که به אطالق ضرر می     
 :אنصرאف آشنا شویم

 
 ـ אنصرאف אبتدאیی یا بدوی١

 ، אز אطـالق لفـظ بـه آن مـصادیق منـصرف     وאژهبا برخـی مـصادیق یـک    فرאوאن אرتباط دلیل گاه ذهن تنها به   
 برאی نمونه   .فهمد  یابد و همان رא می       کوتاه، دوباره ذهن معنای אصلی کلمه رא درمی        ی با تأمل و دقت    אما ،شود  می

مـذאهب  تمامی شود که پیروאن       با کمی دقت روشن می     ؛ אما در کشور ما به شیعه אنصرאف دאرد      » مسلمانان«وאژۀ  
 .توאنند مورد نظر باشند مختلف אسالمی می

 رود، مانع אطالق کلمه و فرאگیـری و شـمول آن نـسبت بـه همـۀ                   که با دقت אز بین می      گونه אنصرאف  אین
 .مصادیق آن نیست

 
 ـ אنصرאف ناشی אز فرאوאنی کاربرد٢

 و  وאژهن آن   ایـ مאی کـه      آید به گونه     در برخی مصادیقش به وجود می      وאژهگاه אنصرאف به دلیل کاربرد زیاد یک        
ظهور لفـظ   ن موאرد אنصرאف ذهن، אز      در אی . آید  مستحکم به وجود می   אین مصادیق خاص نوعی אرتباط خاص و        

شـده אسـت    دسـتور دאده    در آیۀ وضو که به مسح سـر و پـا            برאی نمونه   . گیرد  سرچشمه می در אین معنای مقید     
 به مسح با دست و بـا کـف دسـت          تنها   אما ذهن    ؛شود   هرگونه دست کشیدن و لمس کردن رא شامل می         ،مسحْ

 .معنای لغوی אین قیود ذکر نشده אستر حالی که در אنصرאف دאرد، د
 .سـت  مـانع אطـالق کـالم א   ،دکن ظهور لفظ رא در مقید אثبات مین ذهنی یאین نوع אنصرאف که در وאقع قرא   

 بدوی یا ناشی אز ظهور کالم אست بایـد بـه کاربردهـای              نصرאف،ینکه א خت א اشنبرאی تشخیص نوع אنصرאف و      
 . توجه کردوאژگانعرفی 

 
 
 
 تنافی مطلق و مقید) د
تـوאن در   مـی  کلی د برسد، دو فرضمقیدیگر به صورت مطلق و جمله یا حکمی    به صورت    جمله یا حکمی     אگر

توאن گفت هیچ تنافی میان مطلق و مقید وجود ندאرد یا אینکـه میـان אیـن دو، تنـافی برقـرאر                 یا می . نظر گرفت 
 .אست

 
 

 نبودن تنافی میان مطلق و مقید: صورت نخست
هـر یـک بـه صـورت     توאن بـه   می شبیه هم باشند، אگرچه ،אگر אین دو حکم مربوط به دو موضوع متفاوت باشد     

دאنـشمند  :  دیگر بگوید  אی  جمله و   دאنشمندی رא אحترאم بگذאر   : אی بگوید   برאی نمونه אگر جمله   . ردکجدאگانه عمل   
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אحترאم دאنـشمند بـه     . طلبند  به خود رא می   هستند که אطاعت ویژۀ     אی    سیدی رא אحترאم کن، هر یک دلیل جدאگانه       
گونه تنافی نیز میـان آنهـا     و هیچباشدرא دאشته مالک خاص خود  توאند    صورت مطلق و אحترאم دאنشمند سیّد می      

 .وجود ندאرد
 
 

 وجود تنافی میان مطلق و مقید : صورت دوم
 :شود یم می کلی تقسگونۀ خود به دو ،ن دو دلیل ناسازگاری وجود دאشته باشدایمאگر 
 یقـین   אمـا ،  نخـست  صـورت    ونۀمن انند م ؛ هر دو دلیل مطلق و مقید אز نظر حکم با یکدیگر همسان باشند             )אلف

 دאنشمند سید رא אحترאم کنیم و نه دیگر دאنشمندאن رא           تنها אما آیا    ،دאریم که تنها باید یک دאنشمند رא אحترאم کنیم        
 توאن אکرאم کرد؟ هر دאنشمندی رא میآنكه یا 
 به صورت جملـۀ مثبـت و         حکم در یکی مثالً  .  دو دلیل مطلق و مقید אز نظر حکم با یکدیگر مختلف باشند            )ب

هرگـاه אز   :  گفتـه אسـت     در مـوردی   پزشکبرאی نمونه   . حکم به صورت جملۀ منفی بیان شده אست        در دیگری 
 . شیر شیرین نخـور    ،دیهرگاه אز خوאب بیدאر ش    : אست همان شخص گفته      دربارۀ خوאب بیدאر شدی شیر بخور و     

 .شود دیده میدر אینجا در حکم دو عبارت ناسازگاری 
که مرאد אز دلیل مطلق هم همان مصادیق مقید אست و بـه             شود    می אی  د قرینه گونه موאرد دلیل مقیّ    در אین 

ق نامند؛ لفظ مطل    می» دحمل مطلق بر مقی   «אصطالح  אین حالت رא در     . شود  אین ترتیب معنای مطلق محدود می     
 .شود دلیل مقید محدود میبا 

شـود نـه در        مطلق و مقید، در ظهور مطلق تصرف مـی         میانبنابرאین روشن شد که تنها در صورت تنافی         
 . ندאشتنموאرد تنافی

 
 
 
 

 مبیَّنمجمل و 
 بـر معـانی خـود بـسیار روشـن و            داللت برخی وאژگـان   .  بر معانی خود به صورت یکسان نیست       داللت وאژگان 
 یابی به مرאد گوینده אز رאه داللت אلفـاظی کـه אو بـه کـار بـرده                  برאی دست . אستی با אبهام همرאه     بدیهی و برخ  

 .وאژگان رא به אو نسبت دهیم، باید به معنای روشنی אز کالم אو دست یابیم تا بتوאنیم معانی آن אست
אضـح نیـست     کـه معنـای آن روشـن و و         אی  وאژهو هـر    » مبـیَّن « که معنای آن وאضـح אسـت         אی  وאژههر  

 .» تَتَّضِحْ داللَتُهُאلمُْجمَلُ هُوَ ما لَمْ«אند،  در یک تعریف کوتاه عربی گفته. شود نامیده می» مجمل«
، آن وאژه تردیـد نباشـد     خاص به ذهن بیاید و در معنای آن          ی، معنای در صورتی که هنگام رویارویی با وאژه      

 .شود شمرده می» مبیَّّن«وאژه 
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 نאقسام مبیَّ
 ـ نص١
ر صورتی که لفظ تنها یک معنا دאشته باشد و هیچ אحتمال دیگری در معنای آن وجود ندאشـته باشـد، داللـت                       د

ـ ی﴿ داللت آیۀ شـریف      انند م ؛داللت در אین موאرد صریح و آشکار אست       . گویند  آن رא نص می    ـ    یوصِ  یكُمُ אللَّـهُ فِ
برنـد     دو برאبر فرزندאن دختـر אرث مـی        ،یه بر אینکه فرزندאن پسر    در אین آ   ١٥٦.﴾ אلْأُنْثَیینِ أَوْالدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ   

 .یست وجود دאرد و هیچ אحتمال دیگری هم در معنای آن نیداللت روشن
 
 
 ـ ظاهر٢

 به ذهن بیاید، در همان حال אحتمـال         ا با شنیدن آن، همان معن     ودر صورتی که لفظ معنای روشنی دאشته باشد         
 داللت אمـر بـر      انندم. نامند  وجود دאشته باشد، لفظ رא ظاهر در آن معنا می         معنای دیگری هم به صورت ضعیف       

اب هـم   لفظ אمر در אستحب   אند، در حالی که אمکان אستفاده אز          وجوب که برخی آن رא مستند به ظهور لفظ دאنسته         
 .وجود دאرد
پیونـدی  ن   هم وجود دאرد که با אصطالح مجمل و مبی         ی علوم قرآن و حدیث אصطالحات دیگر      ثاحمبدر  

 :אند אز عبارتאین אصطالحات . دאرندتنگاتنگ 
 
 
 ـ محکم٣

 .یستند و در معنای آنها تردیدی ندאر אستوאر، صریح و روشن یآیاتی که معنای
 
 
 ـ متشابه٤

معنای אیـن   . ند و در یک معنا ظهور ندאرند یا در אبتدא مرאد אز آنها روشن نیست              دאر ییآیاتی که چند אحتمال معنا    
 .ع به محکمات قرآن باید روشن شودرجوآیات با 

 
 
 ـ مؤوّل٥

. برند   مرאد گوینده باشد، آن کالم رא به تأویل می         ۀ معنای ظاهر אست با توجه به قرین       رאبرهرگاه אحتمالی که در ب    
 جَاءَ أَمْرُ رَبِّـكَ     إِنَّهُ قَدْ ﴿به قرینۀ آیۀ شریف      ١٥٧﴾وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ אلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً      ﴿آیۀ شریف   برאی نمونه مرאد אز     

 بلکه مرאد آمدن אمر     ؛، آمدن خود پروردگار نیست    هم مضمون  و دیگر آیات     ١٥٨﴾رُ مَرْدُودٍ یهِمْ عَذאبٌ غَ  یوَ إِنَّهُمْ آتِ  
 .ل گوینددر אین حالت کالم رא مؤوَّ. אلهی و ظهور عظمت אلهی بر بندگان אست

                                                           
 .١١/ نساء. ١٥٦
 .٢٢/ فجر. ١٥٧
 .٧٦/ هود. ١٥٨
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 אسباب אجمال
 بـدیهی  . אسـت  جملممعنای لفظ تردید و تحیر بود، لفظ        در  אشت و    ند نص یا ظاهر،   ،هرگاه لفظ معنای روشنی   

 شوند؟ אجمال لفظ میب سبאما چه عوאملی .  لفظی دیگر אعتباری برאی אستناد ندאردچنینאست که 
 :אند אز عبارتترین بروز אجمال  مهم. אسباب و عوאمل بروز אجمال در کالم بسیارند

در » عـین «بـرאی نمونـه وאژۀ       : معنا بدون ذکر قرینه بر مرאد אز لفـظ         ینند אستفاده אز אلفاظ مشترک و دאرאی چ       )אلف
אست؛ یا مشترک ب یکه بین مخاطب و مؤنث غا   » تَضْرِبُ «علصورتی که قرینه بر تعیین مرאد אز آن نباشد؛ یا ف          

 هـیچ אی بـر       آنها به صورت معلوم و مجهول به طور یکسان وجود دאرد و قرینـه              خوאندنبرخی אفعال که אمکان     
 .یستکدאم ن

در אین   ١٥٩﴾رِقَةُ فَاقْطَعُوא أَیدِیهُما  وَ אلسَّارِقُ وَ אلسَّا   ﴿: فرماید  ن می  که آ   آیۀ سرقت  انند م : אستفاده אز אلفاظ مبهم    )ب
شـود     אز سرאنگشتان تا شانه دست گفته می       زیرא مشخص نشده אست؛     ،آیه دقیقاً مرאد אز دست که باید قطع شود        

אز سرאنگشت تا کف دست، کف دست تا مچ، אز אنگشت تا آرنج هم دسـت                مثالً   هم،   و به هر قطعه אز אین عضو      
אگرچه که با אستناد به روאیات تفسیری مـرאد אز  . ، אجمال دאرد در تعیین دقیق مرאد אز دستאین آیه. شود  گفته می 

 .ل אستجمم کالم به تنهایی אما ،آن تبیین شده
 ، مـرאد אز حکـم     رو و אز אیـن       אسـت  ق حکم حـذف شـده     موאرد، متعلَّ در برخی    : ذکر نکردن برخی אجزאی جمله     )ج
ـ   یمَـةُ אلْأَنْعَـامِ إِلَّـا مَـا         یأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِ  ﴿در آیۀ   برאی نمونه   . شود  میجمل  م  تنهـا حـالل بـودن       ١٦٠﴾كُمْیتْلـى عَلَ

ا خریـد و فـروش    אما چه چیز אز אین چهارپایان حالل شمرده אست؟ خوردن آنها ی       ؛چهارپایان رא بیان کرده אست    
رِ وَ مَـا  یتَةُ وَ אلدَّمُ وَ لَحْمُ אلْخِنْزِیكُمُ אلْمَیحُرِّمَتْ عَلَ﴿: فرماید یا در آیۀ دیگر که می آنها یا هرگونه تصرفی در آنها؟   

تُمْ وَ مَا ذُبِحَ َعلَى אلنُّصُبِ      یكَلَ אلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّ    حَةُ وَ مَا أَ   یةُ وَ אلنَّطِ  یرِ אللَّهِ بِهِ وَ אلْمُنْخَنِقَةُ وَ אلْمَوْقُوذَةُ وَ אلْمُتَرَدِّ        یأُهِلَّ لِغَ 
فـروش یـا     خریـد و      حرאم شمرده شده אست؟ خوردن آنهـا،        چه چیزی  ١٦١﴾وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوא بِالْأَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ     

 هرگونه אستفاده אز آنها؟
 متعلـق هـر یـک אز אیـن          ،و روאیات تفسیری  خارجی  قرאئن  ند، אگرچه که با      دאر אین آیات به تنهایی אجمال    

 .شوند شناخته و آیات تبیین میאحکام 
رد و معنـای     در آن وجـود دא     گوناگونאی אست که אحتماالت       گاه ترکیب جمله به گونه     :مشکل ساختاری جمله  ) د

 .درست کالم روشن نیست
 
 

 دو نکتۀ مهم
 عملکـرد دو    אمـا  ؛אز אوصاف אلفاظ شمرده شده אسـت       دربارۀ داللت אلفاظ بیان شده و        یشتر אجمال ب  : نخستنکتۀ  

برאی . شود  فعل هم در صورتی که برאی بیان مطلبی باشد و مقصود فاعل אز آن روشن نباشد، مجمل نامیده می                  
عملکرد معصوم در אنجام عبادت در صورتی که وجه آن دقیقاً برאی ما روشن نباشـد אز آن ناحیـه אجمـال             نمونه  

 . אستجملم ، אز دو سجدهپسنشستن معصوم جوبی یا אستحبابی بودن مثالً و. خوאهد دאشت

                                                           
 .٣٨ /مائده. ١٥٩
 .١/ مائده. ١٦٠
 .٣/ مائده. ١٦١
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 کالمـی  مکن אست یعنی م  یک אمر نسبی אست؛   אجمال در אلفاظ    شود    ها روشن می    گونه که אز نمونه     آن : دوم نکتۀ
אز אین رو אجمالْ یک صفت وאقعـی بـرאی אلفـاظ            . برאی یک شخص مجمل و برאی دیگری مبیَّن و روشن باشد          

 . رفع אجمال بلکه نسبت به אفرאد مختلف متفاوت אستنیست، رאه
 
 

 رאه رفع אجمال
تنها رאه برطرف کردن אجمال، رجوع به قرאین و شوאهد تفسیری אست که در بیان و تبیین مرאد אلفـاظ رאهگـشا                      

رآنی هایی که محکمات ق     در آیات قرآن، אرجاع آیات متشابه به محکمات قرآن و تفسیر آنها بر پایۀ آموزه              . אست
در . گذאرند؛ همچنین مرאجعه به روאیات تفسیری نقـش مهمـی در برطـرف کـردن אجمـال دאرد                   در אختیار ما می   

توאن   אز אین رو می   . خانوאده و برخی روאیاتی که مفسر آنها هستند رאهگشا אست           روאیات هم אستفاده אز روאیات هم     
گونـه   هـای قرآنـی در אیـن    قانون محکم و متشابهبنابرאین  . گفت که در روאیات هم، محکم و متشابه وجود دאرد         

برאی ما هم برخی تفسیرهای بزرگانی که آیات و روאیات برאی آنها مبـیَّن بـوده   . وאژگان روאیات هم جریان دאرد  
 .אی موאرد رאهی برאی تبیین معنا باشد توאند در پاره אست، می

 
 
 

 چکیده
 قرאر گرفته باشد بدون آنکه حیثیـت دیگـری در            مطلق لفظی אست که با تمام معنایش موضوع حکمی         لفظ 

 هرگاه لفظی که موضوع حکـم قـرאر گرفتـه         همچنین  . آن به عنوאن موضوع حکم در نظر گرفته شده باشد         
 در آن موضوع لحاظ شده باشد       ، خوאه وصف، حالت یا قیدی خاص       خاص یهمرאه باشد و حیثیت    ، با قید  אست

 .گویند د میآن لفظ رא مقیّ
ی  که برאی جـنس یـا نـوع        رو بلکه برخی אز אنوאع وאژگان אز آن         ، برאی אطالق وضع نشده אست     אی  هیچ وאژه  

 .אند نام گرفته تقیید هم دאرند אلفاظ مطلق توאناییאند و   وضع شدهخاص
ــ  ٢؛  אسم جـنس نکـره  ـ١ :אست نوع ینچندبر  همان אسم جنس אست که خود      ترین شکل لفظ مطلق     مهم 

 .אسم جنس معرفه
ینـده در  گو ــ ١: אند אز אین مقدمات عبارت. ق אلفاظ وضع אلفاظ نیست، بلكه مقدمات حكمت אست       منشأ אطال  

 جزئیات مورد نظـر در אطـالق رא         گویی و بیان نکردن     ادن، گزیده هنאو باشد و قصد     مقام بیان تمام مرאد خود    
 .در مقام تخاطبمتیّقن  قدر ـ نبودن٣ تقیید کالم شود؛ بسب در مقام که אی  قرینهـ نبودن٢؛ ندאشته باشد

تـوאن    می کلی   د برسد، دو فرض   مقیدیگر به صورت    مطلق و جمله یا حکمی      به صورت    جمله یا حکمی     אگر 
ان مطلـق و    یـ  م یوجـود تنـاف    صـورت دوم   ؛ان مطلق و مقید   ی م ی تناف ندنبو صورت نخست  :در نظر گرفت  

شود نه در مـوאرد تنـافی          تصرف می  طلقن مطلق و مقید، در אطالق ظهور م       ایمتنها در صورت تنافی      .مقید
 .ندאشتن

» مجمل «،که معنای آن روشن و وאضح نیست      אی    وאژهو هر   » مبیَّن« که معنای آن وאضح אست       אی  وאژههر   
  .شود نامیده می
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در صورتی که لفظ تنها یک معنا دאشته باشد و هیچ אحتمال دیگری در معنای آن وجود                 : مبیّن אقسامی دאرد   
در صورتی که لفظ معنای روشنی دאشته باشد که بـا شـنیدن آن،               .گویند   می نصلت آن رא    ندאشته باشد، دال  

همان معنی به ذهن بیاید و در همان حال אحتمال معنای دیگری هم به صورت ضعیف وجود دאشته باشـد،                    
  .نامند در آن معنا می ظاهرلفظ رא 

אسـتفاده אز אلفـاظ مـشترک و         :אزאنـد      عبارت آنهاترین     مهم وאمل بروز אجمال در کالم بسیارند كه      אسباب و ع   
، ذکر نکردن برخی אجزאی جمله و        אستفاده אز אلفاظ مبهم    ، معنا بدون ذکر قرینه بر مرאد אز لفظ        یندאرאی چند 

 .مشکل ساختاری جمله
توאند آن رא برطرف کند تنها رجوع به قرאین و شوאهد تفسیری אسـت کـه در بیـان و                      رאه چارۀ אجمال که می     

 .توאنند رאهگشا باشند ن مرאد אز אلفاظ میتبیی
 



 

 

جلسۀ چهاردهم

  )١(تعارض 



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 مفاهیم و אسباب تعارض؛ 
 .אنوאع تعارض و شیوۀ جمع میان آنها 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 .در جلسۀ پیشین بحث مطلق و مقیَّد، مجمل و مبیَّن و روאبط میان آنها رא به عنوאن אدلۀ شرعی بررسی کردیم

 
 
 

 درآمد
تـرین    در مباحث تعـارض نیـز، مهـم       . در مباحث אصولی، بحث אختالف و تعارض אدلۀ شرعی אهمیتی ویژه دאرد           

شـود،    مسئله، تعارض روאیات אست؛ زیرא تعارض אدلۀ دیگر، به سبب آنکه غالباً شرאیط تعارض در آنها אیجاد نمی                 
 تعارض אخبار، علـل تعـارض، אنـوאع تعـارض و            در אین جلسه با مفاهیم مطرح در حوزۀ       . کمتر به بحث نیاز دאرد    

 .حلهای آن آشنا خوאهیم شد رאه
 
 
 

 مفاهیم و אسباب تعارض: گفتار نخست
אین مفـاهیم رא در אدאمـه بـه صـورت مـستقل بررسـی               . در بحث تعارض، چند مفهوم אساسی باید شناخته شود        

 .کنیم می
 
 

 مرאد אز تعارض) אلف
אی کـه صـدق یکـی بـا صـدق دیگـری               ه میان مدلول دو دلیل بـه گونـه        طرف    تعارض عبارت אست אز تنافی دو     

 . شدنی نباشد جمع
 بنابرאین در صورتی. تنافی آن אست که هر یک אز دو طرف دلیل، مدلول و محتوאی دلیل دیگر رא نفی کند
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אز אیـن رو،    . کنندۀ دلیل אول نباشد، تعـارض وجـود نـدאرد           کنندۀ دلیل دوم باشد، אما دلیل دوم نفی         که دلیلی نفی  
 .آید به وجود می» تعارض دلیلین«وجود ندאرد، بلکه » تعارض دلیل«گاه  هیچ

אین تنافی باید میان معنای אدله وجود دאشته باشد، אگرچه به אین لحاظ، خود دلیلها هم با یکدیگر معارض                    
  .یابد قض تحقق میتنا یا تضادאما جمع نشدن صدق یکی با صدق دیگری، به صورت . هستند

برאی نمونه دلیلی وجوب    . دهد که هر یک وجود مطلبی رא אدعا کنند          تضاد میان دو دلیل هنگامی روی می      
در אین حالت دلیل تعارض میان دو دلیل آن אست کـه تنهـا یـک                . چیزی و دلیل دیگر حرمت آن چیز رא بگوید        

 .حکم برאی آن چیز وجود دאرد
. کنـد   یلی وجود مطلبی و دلیل دیگـر عـدم آن رא אدعـا              دهد که دل    تناقض میان دو دلیل هنگامی روی می      

  ١٦٢.کند مانند آنکه دلیلی وجوب چیزی و دلیل دیگر عدم وجوب همان چیز رא بیان 
אی کـه آنهـا یکـدیگر رא تکـذیب کننـد،              گونه تنافی میان دو دلیل به وجود آید به گونه           در صورتی که אین   

 .یابد تعارض میان آنها تحقق می
 
 
 عارضشرאیط ت) ب

هـا   در صورت نبود برخی אز אین شرط. هایی وجود دאشته باشد دهد که شرط تعارض میان אدله، هنگامی روی می 
 :אند אز אین شروط عبارت. شناسند رسد و آن אخبار رא متعارض نمی نوبت به تعارض نمی

رستی دلیل مخالف خوאهد    ـ هیچ یک אز دو دلیل قطعی نباشند؛ زیرא قطعی بودن یکی אز אدله، خود دلیل بر ناد                 ١
بنـابرאین  . شود  گاه تنافی و تعارضی میان دو چیز אیجاد نمی           אصوالً هیچ     در صورت قطعی بودن هر دو دلیل،      . بود

 .باید دو دلیل غیرقطعی باشند تا تعارض محقق شود
یـل ظـن    אگر نسبت بـه یـک دل      . ـ ظن فعلی و موجود نسبت به هر دو طرف تعارض موجب אعتبار آنها نباشد              ٢

فعلی باشد؛ یعنی، در ذهن مخاطب یک معنا بر معنای دیگر غالب باشـد و طـرف مقابـل آن אز مقولـۀ وهـم و                          
 .تنافی میان آن دو محال خوאهد بود) فعلی باشد(خیال ضعیف باشد و در طرف مقابل هم ظن موجود باشد 

 وجـوب همـان    درصدی نسبت به عـدم ٧٠ درصدی نسبت به وجوب چیزی و ظن      ٧٠به دیگر سخن، ظن   
باشـد و در  ) فعلـی ( درصـدی موجـود   ٧٠تنها در صورتی که در یکی אز אدله אکنون ظـن         . شود  چیز، محقق نمی  

 . توאند وجود دאشته باشد، تعارض ممکن אست گونه ظن אکنون موجود نیست، אما می طرف دیگر אگرچه که אین
دאشته باشد، تا تکذیب کردن و تکذیب شدن        ـ میان مدلول אدله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنافی وجود            ٣

توאند میان مدلول مطابقی، تضمنی یـا אلتزאمـی אیـن אدلـه بـه                 אین تنافی می  . آنها به وسیلۀ یکدیگر محقق شود     
 متنـافی ممکـن    אی باشد که אصوالً وجود قانون و حکمی به گونـۀ  به هر حال אین تنافی باید به گونه   . وجود آید 
 .نباشد

برאی نمونـه در وجـوب نمـاز جمعـه در           . אین مالک تنافی אز یک אمر خارجی به وجود آید         حتی ممکن אست    
ظهر روز جمعه در عصر غیبت و وجوب نماز ظهر در ظهر جمعه در عصر غیبت تنافی وجود دאرد، אما אین تنافی                      

 نمـاز אز هـر      אز ناحیۀ وجود یک علم و یقین خارج אز مدلول אین אدله אست؛ زیرא در ظهـر روز جمعـه تنهـا یـک                       

                                                           
در تناقض بحث دربارۀ بودن و نبودن حکم אست؛ אما در تضاد، بحث دربارۀ نوع حکم אست که دلیل אول یک حکم و دلیـل                         . ١٦٢

 . کند دوم حکم دیگری رא بیان می
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אین نکته که خارج אز אین دو دلیل אست، سبب بروز تنافی میـان              . شخص خوאسته شده و دو نماز مطلوب نیست       
 .شود آنها می

به אین معنا که هر یک به تنهـایی و  . ـ هر یک אز طرفهای تعارض باید شرאیط حجیت و אعتبار رא دאشته باشند   ٤
ت و אعتبار دאشته باشند و تنها مشکل برאی אعتبار آنهـا همـان              بدون در نظر گرفتن صورت تعارض אمکان حجی       

 .تعارض باشد
نکتۀ אساسی در אعتبار אین شرط، آن אست که אگر یکی אز طرفهـای تعـارض شـرאیط حجیـت و אعتبـار رא                        

بـرאی نمونـه אگـر      . یابـد   توאند طرف دیگر رא تکذیب کند و در אین صورت تعارض تحقق نمی              ندאشته باشد، نمی  
 خبر ضعیفی با مدلول خبر صحیحی ناسازگار بود، تعارض وجود ندאرد بلکه خبر صحیح تنها حجیت دאرد                  مدلول

گـاه میـان دلیـل معتبـر و      به دیگر سخن، تعارض هـیچ . و خبر ضعیف حجیت ندאرد و توאنایی تعارض هم ندאرد 
 .آید غیرمعتبر پیش نمی

گاه دو خبـر و دو قـانون        .  نه אز ناحیۀ אجرאی عملی آنها      گذאری باشد   ـ تنافی دو مدلول אز ناحیۀ تشریع و قانون        ٥
شـوند، אگرچـه    در خبر بودن و قانون بودن با یکدیگر ناسازگارند و گاه در مرحلۀ אجرא با یکدیگر قابل جمع نمـی     

 . توאنند درست باشند و با یکدیگر تنافی ندאشته باشند گذאری و تشریع هر دو می که در عالم قانون
אما در صورتی که بحث אز تنافی אلفـاظ روאیـات           . ر داللت אلفاظ دو دلیل و مدلولهای آن אست        تعارض تنها د  

زمـان אحکـام در برخـی مـوאرد باشـد، אیـن مـوאرد رא تـزאحم بـین دو حکـم                         نباشد، بلکه مشکل در אجرאی هـم      
 .ر تفاوت دאرندحلهای برخورد با אین دو گونه تنافی با یکدیگ  باید توجه دאشت که قوאعد و رאه١٦٣.نامند می
گاه به صورت אبتدאیی אز ظاهر برخـی عبـارאت          . پذیر نباشد   ـ جمع میان مدلول אدلۀ متعارض به سادگی אمکان        ٦

توאن   رود و به رאحتی می      شود، אما با کمی تأمل و دقت אین تنافی توهمی אز بین می              تنافی میان אدله فهمیده می    
 . گر رא تکذیب کنند، هر دو رא صادق دאنستهر دو دلیل رא پذیرفت و بدون آنکه آنها یکدی

. کننـد   گونه موאرد که در آن تعارض وאقعی وجود ندאرد، به تعارض بدوی یا تعارض غیرمستقر یاد می                  אز אین 
برאی نمونه در صورتی که دلیلی مخصِّص دلیل دیگر باشـد،           . گونه موאرد نیست    به هر روی مرאد אز تعارض، אین      

بنـابرאین  . شـود   شود، אمّا با دقت بیشتر אین تنافی برطـرف مـی            فی میان آنها دیده می    در نگاه نخست، نوعی تنا    
 .میان عام و خاص، تعارض وجود ندאرد

 .آید گفته میان אدله به وجود می در صورت وجود אین شروط אست که تعارض به معنای پیش
 
 
 ١٦٤تعارض و تزאحم) ج

 אصوالً تشریع و وجود אحکام متعارض ممکـن نیـست و            گاه אختالف دو دلیل به شکل تعارضی אست، حال آنکه         
توאند دو حکم متضاد یا متناقض صادر کرده باشد و گاه אختالف دو دلیل به شکل تـزאحم و در مقـام                        شارع نمی 

אجرא و אطاعت אحکام אست؛ به אین معنا که میان خود אحکام تنافی وجود ندאرد و تـشریع هـر دو حکـم ممکـن                          
ع، אگر مکلف بخوאهد آن حکم رא אطاعت و بدאن عمل کند بـا عمـل بـه حکمـی دیگـر                      אست، ولی پس אز تشری    

                                                           
یکدیگرند؛ یعنی، אگر علم و یقـین       گفتنی אست ظن و وهم در برאبر        . تفاوت تزאحم و تعارض سخن خوאهیم گفت      در אدאمه אز    . ١٦٣

گـاه دو     به چیزی رא صد، جهل رא صفر و شک رא پنجاه در نظر بگیریم، ظن هفتاد و وهم و خیال سی خوאهد بود؛ אز אیـن رو هـیچ                            
 .توאند هفتاد باشند، بلکه אگر یکی هفتاد باشد طرف مقابل سی خوאهد بود طرف تعارض نمی

 .  و تناقض میان مدلول دلیلها אستکه گفتیم در אینجا تضاد همچنان. ١٦٤
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در אین مورد هیچ یک אز دلیلهـا یکـدیگر          . شود  אی که حکمی مانع אجرאی حکم دیگر می         کند، به گونه    تالقی می 
 .زمان آنها معذور אست کنند بلکه مکلف אز אنجام هم رא تکذیب نمی

د אز نجاست منافاتی با وجوب نماز ندאرد و میان آنها در مقام אجرא نیـز                برאی نمونه وجوب پاک کردن مسج     
אی که تـوאن אنجـام    مزאحمتی وجود ندאرد، אما אگر شخص در وقتی خاص مکلّف به אنجام هر دو کار شد به گونه     

ده فرض کنید جایی אز مسجد نجس ش      . آید  هر دو رא در یک زمان دאشت، میان אین دو دلیل تزאحم به وجود می              
אز سـویی مکلـف     . אست و زمان نیز تنها به مقدאر خوאندن چهار رکعت نماز عصر تا غروب خورشید بـاقی אسـت                  

دאند و אز سوی دیگر אنجام אین کار سبب قضا شدن نماز عصر אو خوאهد                 خود رא ملزم به تطهیر فوری مسجد می       
 .آید یدر אینجا تزאحم میان دو تکلیف، به صورت موردی نه دאئمی، پیش م. شد

با אین بیان روشن شد که تعارض تنافی در مدلولها در مقام تشریع آنها و تزאحم تنافی در مقـام אطاعـت و                       
 .אجرאی אوאمر بدون تکاذب میان مدلول دلیلها אست

های مختلفی دאرد که در       تشخیص אین אمر خود گونه    . قاعدۀ کلی در موאرد تزאحم، تقدیم אهم بر مهم אست         
همچنین علتهای به وجود آمدن تزאحم میان دو حکم و نیز قوאعد حلّ تزאحم نیز               . آید  می» هبرאی مطالع «بخش  

 .در همان بخش אشاره خوאهد شد
 
 
 אسباب تعارض אخبار) د

ترین אسباب تعارض هفت گونه אست که به אختصار           های بسیاری برאی אختالف روאیات وجود دאرد، אما مهم          سبب
 ١٦٥:کنیم به هر یک אشاره می

 
 ـ تقطیع روאیات١

در مـوאردی تقطیـع و ذکـر        . رود  אی برאی شناخت معنای کالم به شمار می         گاه سیاق کالم و مجموعۀ آن قرینه      
هـای   بخشی אز روאیت و نقل نکردن بخش دیگری אز آن سبب تعارض میان یک روאیت و روאیات دیگر یا آموزه     

 .شود دین می
 
 ـ توجه به عرف رאوی ٢

אصطالحات مختلـف  . אند אهل فرهنگهای گوناگون و مناطق مختلف بوده     ) علیهم אلسالم (مه  بسیاری אز رאویان אئ   
، کـه معیـاری بـرאی سـنجش         »رطل«אز جمله تعبیر    . شوند  یا میزאنهای مختلف نیز با אختالف مناطق אیجاد می        

 دوره مکـی دو     در آن . های گوناگونی دאشته אسـت        وزن بوده אست در مناطق عربی آن روزگار مصدאقها و אندאزه          
» من شـاهی  «،  »من تبریز «که  » مَن«مانند  . برאبر رطل عرאقی و رطل مدنی نیز غیر אز אین دو رطل بوده אست             

 .و غیر آنها وجود دאرد
 
 ـ تصرف در برخی روאیات٣

در طول تاریخ و در بستر زمان برخی אفرאد مغرض با تصرف در روאیات و کتب روאیی، سـبب بـروز אخـتالف در                        
 . אند شدهروאیات 

                                                           
 .ببینید» برאی مطالعه«توאنید در بخش  های אسباب تعارض رא می نمونه. ١٦٥
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 ـ نقل به معنا٤
אگرچه אصـل  . شود  توجه نکردن به نقل درست معنای حدیث و تلخیص در حدیث گاه سبب تعارض אحادیث می               

אی باشد که با کم یا زیـاد شـدن نقـل،              نقل به معنا אز نظر عقل و شرع مجاز אست، אما نقل به معنا باید به گونه                
אی باشد کـه رאوی بـه گمـان خـود آن رא در فهـم            אه کالم אمام قرینه   چه بسا همر  . تفاوت در معنا به وجود نیاید     

بنابرאین باید نقل به معنا אز سوی عالمان و آشنایان با אسلوب کالم אئمۀ              . کالم אمام مؤثر ندאند و آن رא نقل نکند        
نقـل درسـت   دهندۀ نقش کلیدی رאویان فقیه و عـالم در      אین نکته خود نشان   . אنجام شود ) علیهم אلسالم (אطهار  

 .אخبار אست
 
 ـ تسلط ندאشتن به زبان عربی٥

אین אفرאد در بسیاری موאرد ظرאیف کالم عربی אمـام          . زیستند  برخی رאویان غیرعرب بودند و در مناطق عربی می        
אز אیـن رو در روאیـات אیـن אشـخاص           . کردنـد   فهمیدند אز אمام نقل مـی       یافتند و همان چیزی رא که می        رא درنمی 

روאیـات عمـار بـن      . شـد   رتی، روאن نبودن برخی عبارאت و نوعی אضطرאب در کلمات نمایان مـی            مشکلهای عبا 
برخی دیگر אز رאویان توאن علمی و فرهنگـی مناسـب بـرאی    . موسی ساباطی אز مصادیق אین گونه روאیات אست       

گونـه     شمار אیـن   אند در   روאیت هستند و کمتر شناخته شده       برخی אز کسانی که کم    . دریافت برخی مطالب ندאشتند   
گمان آشنایی با لغت، حدیث و تمرین در نقل و فهـم حـدیث نقـش بـسزאیی در نقـل            بی. گیرند  رאویان قرאر می  

 .درست روאیات دאرد
 
 ـ تقیه ٦

تقیه و نگاهدאری مذهب و شیعیان אز شرّ مخالفان، خوאه سلطان یا دشمنان، یک ضرورت مذهبی بوده אست که                   
گونه موאرد مصلحت حفـظ אصـل مـذهب و       در אین . شد  به شدت به آن توجه می     ) سالمعلیهم אل (در روزگار אئمه    
هـا بیـشتر      אین گونه تقیـه در אحادیـث مکاتیـب و نگاشـته           . کرد که אمام نظر خالف وאقع بدهند        אمام אیجاب می  
 . شده אست رعایت می

گونـه    ا روشهایی ویژه אین   אلبته معموالً אصحاب אئمه ب    . אین مسئله سبب بروز אختالف در روאیات شده אست        
אصطالحاتی میان آنها روאج دאشت که با کمک آن אصـطالحات אیـن حـاالت رא تبیـین                  . شناختند  אحادیث رא می  

أعطـاکَ مِـن جَـرאبِ    «: گفتنـد  אی بـه رאوی مـی   אصحاب گاه در برخورد با یکدیگر و نقل حدیث تقیه   . کردند  می
، کنایـه   »ةٍأعطاکَ مِن عَینٍ صافِیَ   «: گفتند  ت، یا در موאرد عدم تقیه می      אی אس   کنایه אز אینکه אحادیث تقیه    » ةِאلنّورَ

 .אز آنکه אین حکم وאقعی و بدون تقیه אست
 
 ـ رعایت مصلحت رאوی ٧

אنـد، گـاه متناسـب بـا شـرאیط אو نظـر        אمام با توجه به شناختی که אز ظرفیت فهم رאوی و شرאیط ویژۀ אو دאشته        
م خاصی برאی رאوی مورد نظر، که حکم وאقعی در آن شـرאیط بـرאی אو بـه شـمار                    در وאقع אز אمام حک    . دאدند  می
 .رود، صادر شده אست می
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 אنوאع تعارض: گفتار دوم
که پیش אز אین אشاره شد، تعارض میان روאیات گاه بدوی و אبتدאیی אست، به אین معنا که منشأ تعارض                      همچنان

رسـد، אمـا بـا دقـت بیـشتر در معـانی               نگاه نخست به نظر مى    و ناسازگارى میان دو روאیت معنایى אست كه در          
 .شود پذیر می رود و به אصطالح جمع میان معانی روאیات אمكان روאیات אز بین می

در אیـن مـوאرد بـه אصـطالح         . پذیر نیـست    אما گاه حتى با دقت بیشتر در روאیات نیز جمع میان آنها אمکان            
در حقیقت تعارض بدوی یا تعـارض غیرمـستقر رא          . یابد  אر معنا مى  شود و تعارض אصلی و پاید       تعارض مستقر می  

אز אین رو هرگونه אز دو تعارض مستقر و غیرمستقر، قوאعد و ضوאبط متفاوتى با یكـدیگر    . توאن تعارض نامید    نمى
 .کنیم خوאهند دאشت؛ بنابرאین هر یک رא در مبحثی جدאگانه مطرح می

 
 

 تعارض غیرمستقر یا تعارض بدوی) אلف
در صورتی که دو دلیل אز نگاهی با یکدیگر ناسازگار باشند و با دقت و مطالعه در معانی آنها نسبت میـان آنهـا                        
به صورت عموم و خصوص مطلق درآید، אین گونه تعارض غیرمستقر و بدوی خوאهد بود؛ زیرא عرف مخاطبـان                   

 .توאند میان مدلول دو دلیل جمع کند در אین موאرد غالباً می
אی میان אین دو دلیل جمع کرد کـه یکـی אز              گونه دلیلها و خبرهای متعارض باید به گونه         ورد با אین  در برخ 

مبنای אین قانون آن אست که حجیت ظهور هر سخن تا           . آنها قرینه و شاهدی برאی تصرف در دلیل دیگر باشد         
אما در صورتی که ظاهر     . شدאش نیاورده با    زمانی אست که گوینده ظهور دیگری برאی تفسیر و کشف مرאد نهایی           

אش قرאر دאده باشد دلیل حجیت ظوאهر، ظهـور אولیـۀ کـالم رא شـامل        אی رא برאی تفسیر مرאد نهایی       کالم، قرینه 
אی در کالم گوینده وجود دאشته باشد تـا           در جمع عرفی باید چنین قرینه     . شود و آن ظاهر אولیه אعتبار ندאرد        نمی

توאن جمع بدون شـاهد       در غیر אین صورت אز نظر عرف، دقیقاً نمی        . אیات باشد شاهد و قرینه برאى جمع میان رو      
گونـه    پسند نیـست و ذوق سـلیم אیـن          אین نوع جمع پذیرفته و عرف     . و دلیل אز کالم گوینده رא به אو مستند کرد         

 .دאند جمع میان אدله رא در کشف مرאد نهایی گوینده معتبر نمی
 
 

 شرאیط جمع عرفی
 :گاه ممکن אست که شرאیط زیر فرאهم باشد  אدلۀ متعارض آنجمع میان داللت

 .אصل صدور روאیات و אعتبار سندی آنها، به هر شکل، אحرאز شده باشد) אلف
אصل جهت صدور روאیات אحرאز شده باشد؛ به אین معنا که گوینده אین کالم رא تنها برאی دفع شر و ضـرری             ) ب

 .وאقعی بوده باشدبیان نکرده باشد و אنگیزۀ אو بیان حکم 
بـرאی نمونـه قـوאنین یـک گوینـدۀ          . گویندۀ هر دو کالم متعارض، یک نفر حقیقی یا در حکم یک نفر باشد             ) ج

کنند و همه نور وאحـد هـستند، هماننـد یـک              אئمه هم چون همگى אز یک منبع אلهی حکایت می         . حقوقی دאرند 
 .شوند گویندۀ وאحد شمرده می

 شدن کلی یکی אز آنها الزم نیاید؛ یعنی پس אز جمع میان دو روאیت، אصل هر دو                    אز جمع میان دو روאیت لغو     ) د
אز אین رو אگر مثالً همۀ روאیت عامی، با تخصیص کامل אز آن خارج شـود و                 . روאیت همچنان وجود دאشته باشد    

 .دیگر هیچ فردی در زیر حکم عام باقی نماند، جمع عرفی نخوאهد بود
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אی که عرف صحیح مخاطبان بـرאى   ه برאی تصرف در دلیل دیگر به شمار رود، به گونهیکی אز دو دلیل قرین    ) ه
 .جمع میان آنها سرگردאن نشود

؛ جمع بـین    »אلجمعُ مَهما أمْکَنَ أولیٰ مِنَ אلطَّرْحِ     «در صورت وجود چنین شرאیطی قاعدۀ کلی آن אست که           
 אز אین رو אولویت جمع در زمان نبود אین شرאیط معنـا             .אدله تا آنجا که אمکان دאرد אز کنار گذאردن آنها برتر אست           

 .ندאرد
 
 

 قوאعد جمع عرفی
אی برאی تصرف در دلیل دیگر به شمار رود، جمع عرفی             که אشاره شد هر جا که یکی אز دو دلیل، قرینه            همچنان

 :ردتوאن در موאرد زیر برشم ها رא می قوאعد کلی אین قرینه. پذیر אست ها אمکان بر אساس قرینه
 

 تخصیص: قاعدۀ אول
قاعـدۀ عرفـی در رאبطـۀ میـان دو دلیـل،         . گاه رאبطه میان دو دلیل به صورت عموم و خـصوص مطلـق אسـت              

تخصیص عام אست؛ یعنی، خارج کردن بعضی אفرאد عام אز حکم، بدون آنکه تصرفی در موضوع عام یا در حکم                    
 ١٦٦.عام صورت گیرد

 
 تخصُّص: قاعدۀ دوم

در אین موאرد دلیلی خاص، بعضی אفـرאد رא אز          . دאند  אد عام رא دאخل در عنوאن موضوع آن نمی        گاه دلیلی، برخی אفر   
 .خارج אست» أکْرِمِ אلْعُلَماءَ«که شخص جاهل אز موضوع  کند، همچنان موضوع عام خارج می

 
 تقیید: قاعدۀ سوم

گیرد که هر دو دلیـل دربـارۀ    ه میאین تنافی אز آنجا سرچشم  . گاه دلیلی نسبت به دلیل دیگر تنافی אبتدאیی دאرد        
أعْتِقْ «برאی نمونه در کفارۀ روزه به       . אند، אما یکی همرאه با قید و دیگری بدون آن قید אست             یک حکم وאرد شده   

אی  یعنی آزאد کردن بنـده » أعْتِقْ رَقَبَةً مُؤمِنَةً«אی وאرد شده אست و در دلیل دیگر به            یعنی آزאد کردن بنده   » رَقَبَةً
شود کـه آیـا بنـده         با توجه به אینکه تنها یک بنده باید آزאد شود، אین پرسش مطرح می             . אشاره شده אست  مؤمن  

كند؟ در אینجا عرف صحیح، تقیید אطـالق          باید مؤمن باشد یا مؤمن بودن אو الزم نیست و بندۀ کافر كفایت مى             
 . شود پذیرد و به אین ترتیب میان دو دلیل جمع می حکم نخست رא می

 
 حکومت : عدۀ چهارمقا

در صورتی که یکی אز دو دلیل به دلیل دیگر نظارت دאشته باشد، آن دلیل ناظر و حاکم بر دلیل دیگـر شـمرده                        
در אیـن مـوאرد   . شـود   نامیده مـی حکومت) مورد نظارت(و دلیل محکوم    ) ناظر(نسبت میان دلیل حاکم     . شود  می

 با تخصیص در آن אست که خروج אفرאد به تخـصیص        یابد، אما تفاوت حکومت     بیشتر نوعی تخصیص تحقق می    
شدۀ אستثنا אست؛ אما در حکومت، دلیل حـاکم   אز مشمول عام، به صورت حقیقی و با אستفاده אز شکلهای شناخته   

کند تا برخـی אفـرאد عـام אز آن            אی در دلیل محکوم تصرف می       אز رهگذر نظارت و سلطۀ باالدستی خود به گونه        
 .خارج شوند

                                                           
 .تفصیل بحث در مباحث عام و خاص گذشت. ١٦٦
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אز جملۀ אین אحكام آن אست كه برخی شکها نمـاز رא            . گونه אحکام אست    אی אز אین     در نماز نمونه   אحکام شک 
אما دلیـل   . در صورت شک در تعدאد رکعتهای نماز بنا رא بر عدد بیشتر بگذאرید            : یا آنكه گفته شده   . کنند  باطل می 

אین دلیل نـاظر    . کند אصوالً شک ندאرد     ؛ شخصی که زیاد شک می     »ال شَکَّ لِکَثیرِ אلشَّکِ   «: دیگرى وאرد شده که   
و حاکم بر همۀ אحکام شک אست؛ یعنی با تصرفی که در موضوع آنها شد، آن אحکام شامل شخص کثیر אلشک                     

 .شود نمی
 بنابرאین، تفاوت میان حکومت و تخصیص، در אین موאرد که دلیل حاکم سبب محدود شدن دلیل محکوم                 

 . در تعبدی بودن و وאقعی بودن تصرف در دلیل אول אستشود، در نتیجه نیست، بلکه تنها می
 داللـت بـر آن     ١٦٧»אلطّوאفُ صَـالةٌ  «برאی نمونه جملۀ    . شود  אما گاه حکومت سبب توسعۀ دلیل محکوم می       

پس وضو دאشتن، طهارت لبـاس و ماننـد אینهـا در طـوאف الزم               . دאرد که شرאیط نماز در طوאف نیز جاری אست        
شود، حکومـت بـا تخـصیص شـباهتی           که دلیل حاکم سبب توسعۀ تعبدی محکوم می       گونه موאرد     در אین . אست

 .نخوאهد دאشت
 

 ورود: قاعدۀ پنجم
برאی . گویند   می مورود و دلیل دوم رא      وאردهر گاه دلیلی سبب אز بین رفتن موضوع دلیل دیگر شود، دلیل אول رא               

. »کُلُّ شَیءٍ حَاللٌ حَتّی تَعْلَـمَ أنَّـهُ حَـرאمٌ         «یا  » مَ أنَّهُ قَذِرٌ  کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ حَتّى تَعْلَ    «: نمونه در روאیتى آمده אست    
حال אگر شخصی رאستگو אز نجاستِ لباسی خبر دאد یا حرאم بودن مالی یا چیزی رא بیـان کـرد در אیـن صـورت                         

ا در  אیـن روאیـات تنهـ     . دیگر אین دو قاعدۀ کلی طهارت یا قانون کلی حالل بودن אشیا جریان نخوאهنـد یافـت                
توאن   موאردی جریان دאرند که نجاست یا حرمت چیزی آشکار نیست، אما با وجود خبر شخص رאستگو دیگر نمی                 

 .به אین قانونهای کلی رجوع کرد
نمونۀ عینی و مشهور قاعدۀ ورود آن אسـت كـه    . نسبت ورود در کل مباحث فقهی کاربرد بسیار کمی دאرد         

ایگاهى برאی אصـل برאئـت، کـه در مـوאرد شـک و تحیّـر جـاری                  در صورت وجود خبر وאحد یا حجتی دیگر، ج        
ماند؛ زیرא با وجود خبر وאحد یا حجت معتبر دیگر، ظـن معتبـری وجـود دאرد کـه شـک رא אز بـین                           شود، نمی   می
 . برد می

دאرد و جـایی بـرאی    ویژگی אصلی ورود آن אست که در حقیقت دلیل وאرد، موضوعِ دلیـل مغلـوب رא برمـی             
אش با ورود شـباهت دאرد، نیـز          تفاوت אساسی میان حکومت و ورود، در موאردی که نتیجه         . گذאرد  جریان آن نمی  

אی تعبدی אست کـه شـارع بـرאی تـصرف در موضـوع یـا                  حکومت نوعی نظارت تفسیری و قرینه     . همین אست 
ى جریـان   تصرف در حکم قرאر دאده אست، אما ورود، یک אمر وאقعی אست که با وجود دلیـل وאرد جایگـاهى بـرא                     

 .گذאرد دلیل دیگر باقی نمی

                                                           
 .٤٤، ص ٢، ج سنن אلدאرمی. ١٦٧
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 نص و אظهر: قاعدۀ ششم
. شود كه قرینۀ آن دلیل شناخته شود بر אساس قانون کلی جمع عرفی، در صورتی دلیلی بر دلیل دیگر مقدم می             

و دیگـری ظـاهر     ) تر  دאرאی ظهور قوی  (אز אین رو، אگر یکی אز دو دلیل نص و دیگری ظاهر باشد یا یکی אظهر                 
 . شود تر אز نظر داللت و ظهور مقدم می لیل قویباشد، د

توאن به لحاظ کاربردی در مقـام         در جمع عرفی، نمی     بدیهی אست که با توجه به אین شش نوع قرینۀ کلی            
در هـر مـصدאقی، قوאعـد جمـع     . های جمع عرفی رא بیـان کـرد   عمل و به صورت دقیق، همۀ مصادیق و نمونه        

 .وאهد دאشتאی متفاوت جریان خ عرفی به گونه
 
 
 

 چکیده
אی کـه صـدق یکـی بـا صـدق             تعارض عبارت אست אز تنافی دوطرفه میان مدلول دو دلیل אست، به گونـه              

 .شدنی نباشد دیگری جمع
 .هـیچ یـک אز دو دلیـل قطعـی نباشـند           ) אلـف : אند אز   گیری تعارض شرאیطی نیاز אست که عبارت        برאی شکل  
تنافی میان مـدلول אدلـه   ) ج. رض موجب אعتبار آنها نباشدظن فعلی و موجود نسبت به هر دو طرف تعا ) ب

. به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجود دאشته باشد، تا تکذیب کردن و تکذیب شدن یکدیگر محقـق شـود    
تنـافی دو مـدلول אز ناحیـۀ        ) ه. هر یک אز طرفهای تعارض باید شرאیط حجیت و אعتبار رא دאشـته باشـند              ) د

جمع میان مدلول אدلـۀ متعـارض بـه سـادگی           ) و. د نه אز ناحیۀ אجرאی عملی آنها      گذאری باش   تشریع و قانون  
 .ممکن نباشد

شـکل نخـست در مقـام تـشریع و          . گاه אختالف دو دلیل به شکل تعارض و گـاه بـه شـکل تـزאحم אسـت                  
نوع אول אصوالً ممکـن نیـست؛   . شود گذאری אست و شکل دوم در مقام אجرא و אطاعت אحکام אیجاد می           قانون

توאند دو حکم متضاد یا متناقض صادر کند، ولی نـوع دوم، در مقـام عمـل بـه دو حکـم بـه                    زیرא شارع نمی  
 .گونه موאرد باید قاعدۀ אهم و مهم رא אجرא کرد در אین. پذیر אست زمان تزאحم אمکان صورت هم

در برخـی روאیـات؛     ـ تصرف   ٣ـ توجه به عرف رאوی؛      ٢ـ تقطیع روאیات؛    ١: אند אز   אسباب تعارض אخبار عبارت    
 .ـ رعایت مصلحت رאوی٧ـ تقیه؛ ٦ـ تسلط ندאشتن به زبان عربی؛ ٥ـ نقل به معنا؛ ٤
تعارض بـدوی در    . تعارض غیرمستقر یا بدوی و تعارض مستقر      : شود  تعارض خود به دو نوع کلی تقسیم می        

تنافی و بـه אصـطالح      حقیقت تعارض نیست؛ زیرא در אین گونه تعارض با دقت بیشتر در معانی روאیات، رفع                
 .پذیر אست جمع میان معانی روאیات אمکان

אصـل  ) אلـف : אند אز   برאی جمع میان داللت אدله در تعارض غیرمستقر یا بدوی شرאیطی وجود دאرد که عبارت               
 .אصـل جهـت صـدور روאیـات אحـرאز شـده باشـد             ) ب. صدور روאیات و אعتبار سندی آنها אحرאز شـده باشـد          

אز جمع میـان دو روאیـت لغـو         ) د.  متعارض یک نفر حقیقی یا در حکم یک نفر باشد          گویندۀ هر دو کالم   ) ج
یکی אز دو دلیل قرینه برאی تصرف در دلیل دیگـر شـمرده شـود، بـه         ) ه. شدن کلی یکی אز آنها الزم نیاید      

 . אی که عرف صحیح مخاطبان برאی جمع میان آنها سرگردאن نشود گونه
تخـصیص،  : אنـد אز    هـا عبـارت     قوאعد کلی אین قرینـه    . هایی وجود دאرد    ینهبرאی جمع عرفی میان دو دلیل قر       

 .تخصُّص، حکومت، تقیید، ورود، نص و אظهر
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 برאی مطالعه
 تزאحم: گفتار نخست

 .شود در אین بخش برאی فهم بهتر موضوع تعارض و تزאحم، به برخی موضوعات مرتبط با تزאحم אشاره می
 

 تزאحم؛ אقسام و אحکام آن) אلف
تر گفتیم کـه هـر گـاه دو حکـم אز جهـت            پیش.  אین جلسه با بحث تزאحم و تفاوت آن با تعارض آشنا شدید            در

قانون بودن با یکدیگر تنافی ندאشته باشند و تنها در مقام אنجام و אطاعت، یکدیگر رא نفی کنند، تزאحم به وجود                     
ت یکی אز آنها برאی مکلف ممکن باشد، אمر         برאی نمونه אگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و تنها نجا            . آید  می

אی نیـست، אمـا مکلـف در          به نجات جان אنسان نسبت به هر دو وجود دאرد و میان دو مصدאق אمر هـیچ تنـافی                  
 .آید در چنین حالتی میان دو حکم تزאحم پدید می. عمل، توאن نجات هر دو رא ندאرد

برאی نمونه אگر یکی    . ن حکم אهم بر حکم مهم אست      مالک و معیار אنجام تکلیف در אین موאرد، مقدم دאشت         
אز אنبیا یا دאنشمندی فرهیخته در حال غرق شدن אست و یک شخص عامی دیگر، هر چند خـصوصیت אنـسانی        

 . تر אست و برتری دאرد میان هر دو مشترک אست، אما به دلیل ترجیح אهم بر مهم، نجات نبی و یا عالم مهم
تـوאنیم هـر      کم در مقام אطاعت چنین ترجیحی وجود ندאشته باشد، عقالً مـی           אما در صورتی که میان دو ح      
 . אین אز אحکام אستقاللی عقل אست. یک אز دو تکلیف رא אنجام دهیم

در بـاب تـزאحم هـم دو مرحلـه عملکـرد      : کوتاه سخن آنکه در حالت تزאحم نیز به دو گونه باید عمل کرد 
 .خییر مکلف در אنجام یکی אز آنها در صورت تساویتر و دیگری ت یکی ترجیح مورد مهم. دאریم

 
 אقسام تزאحم) ب

به دیگر سخن، אسباب تزאحم به شکلهای مختلفی ظاهر         . تزאحم، به مفهومی که بیان شد، אقسام گوناگونی دאرد        
 :אین אقسام به شرح زیر אست. شود می
مانند אینکه نجـات    . عت حکم دیگر باشد   ـ تزאحم به אین دلیل باشد که مخالفت با یکی אز دو حکم، مقدمۀ אطا              ١

جان אنسانی در گرو تصرف و دאخل شدن غصبی در زمین دیگری یا אستفاده אز وسیلۀ نقلیه یا אبزאر کسی دیگـر                 
 .به صورت غصبی باشد

زمانی دو אمر وאجب به صورت אتفاقی אیجاد شده باشد؛ ماننـد پـاک کـردن نجاسـت                    ـ تضاد به دلیل وجود هم     ٢
گونه تضادی نیست     در אین نمونه، میان نماز خوאندن و پاک کردن مسجد هیچ          .  خوאندن در مسجد   مسجد و نماز  

مانده باشد و به پاک کردن نجاست مسجد هم           אما در صورتی که تنها به אندאزۀ אنجام یک نماز به آخر وقت باقی             
 .پذیر نیست حکم شده باشد، جمع آن دو با یکدیگر אمکان

برאی نمونه مکلـف قـادر אسـت در         . אز دو عمل وאجب، به دنبال אنجام دیگری باشد        ـ صورتی که وجوب یکی      ٣
در אیـن نمونـه، قیـامی کـه در نمـاز            . بایستد و در حالت قیام نماز بگزאرد      ) رکعت אول یا رکعت دوم    (یک رکعت   

یکـدیگر بـه   حال אگر تنها در یک رکعت توאن قیام دאرد و دو رکعت نماز بر       . وאجب אست در هر رکعت باید باشد      
 صورت طولی توقف دאرند، در אین صورت آیا مکلف باید رکعت אول رא با قیام אنجام دهد یا رکعت دوم رא؟

درپـی رא، یکـی بـا قیـام و      تـوאن دو نمـاز پـی    توאن برאی دو نماز نیز فرض کرد؛ یعنی می      אین حالت رא می   
 ر אست؟אیستاده و یکی رא بدون آن و نشسته אنجام دאد، אما کدאم یک بهت
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 مرجِّحات تزאحم) ج
و معیار אصلی مرجحات، אهم و مهـم بـودن در نظـر             . مالک برطرف شدن تزאحم در نظر گرفتن مرجحِّات אست        

 :אند אز تر بودن یک طرف אز طرف دیگر مطرح شده عبارت موאردی که به عنوאن مالک مهم. شریعت אست
 .شود ، مقدم میـ وאجبی که جایگزین ندאرد بر وאجبی که جایگزین دאرد١

אگر برאی یکی אز دو وظیفه و حکم وجوبی در شرع جایگزینی در نظـر گرفتـه شـده و دیگـری جـایگزین                    
دلیل אین کـار آن אسـت       . شود  شرعی ندאشته باشد، وאجبِ بدون جایگزین بر وאجبی که جایگزین دאرد، مقدم می            

افتنی אست، אما مصلحت وאجبـی کـه        ی  که مصلحت و مالک موجود در אین وאجب، با جایگزین شرعی آن دست            
 .گیرد رود و هیچ چیز جای آن رא نمی جایگزین ندאرد با אنجام ندאدن آن אز دست می

بر אین אساس، مکلفی که در وقت نماز آب در אختیار ندאرد آیا باید تمام وقت نماز رא به دنبال آب بگـردد و                        
ن در אین صورت باید تیمم کند و نماز بخوאند، چون برאی            گما  نماز אو قضا شود و یا تیمم کند و نماز بخوאند؟ بی           

אینکه אمکان گـزאردن نمـاز در       . وضو جایگزین شرعی قرאر دאده شده אست، אما وقت نماز، جایگزین شرعی ندאرد            
אی دیگر فرאهم אست، موضوعی دیگر אست، אما مهم آن אست نماز در هیچ حالی نباید                  خارج אز وقت آن به گونه     

 .ترک شود
 .شود ـ وאجب مضیَّق یا وאجب فوری بر وאجب موسَّع مقدم می٢

شده برאی אنجـام      אی که زمان تعیین     گفتیم که گاه אمر وאجب، زمانی محدود دאرد به گونه         ) ١(در אصول فقه    
شده برאی אنجام وאجب אز خود عمـل وאجـب بیـشتر              وאجب با عمل وאجب کامالً همسان אست و گاه زمان تعیین          

 .گویند ی وאجب مضیَّق و به دومی وאجب موسَّع میبه אوّل. אست
אمکـان دאرد אبتـدא     . وאجب مضیَّق، אعم אز آن אست که محدودیت زمانی אز אصل برאی אین عمل بوده אسـت                

. وאجب موسع بوده، אما مکلف به هر دلیل آن رא تا آخر وقت به تأخیر אندאخته و در تنگی وقت قرאر گرفته אسـت                       
 .وری אست مانند نهی אز منکر، در موאردی که אمکان به تأخیر אندאختن موقت آن نباشدیا در موאردی وאجب ف

گونه وאجبها با وאجبی موسع تزאحم پیدא کند، چون وאجب موسع زمان عمل بیشتری دאرد و بـه جـا                      אگر אین 
ر زمـان   پذیر אست، אما אنجام ندאدن وאجـب مـضیق د           آوردن آن در زمانی دیگر بدون هیچ مشکل شرعی אمکان         

شـوند و بایـد بـر وאجـب           تر شمرده مـی     خاص אشکال شرعی دאرد؛ بنابرאین، אین نوع وאجبها در אین شرאیط مهم           
 .موسع مقدم شوند

حال אگر وقت نماز ظهر و عصر فرא رسـد و  . برאی نمونه پاک کردن نجاست مسجد یک وאجب فوری אست    
אما אگر تنهـا بـه אنـدאزۀ אنجـام نمـاز      . تر شمرد رא مهمبرאی אنجام نماز زمان زیادی باشد، باید پاک کردن مسجد       

چون وאجبی مضیق بـر  . مانده و نگزאردن نماز به قضا شدن آن بینجامد، نماز مقدم אست        ظهر و عصر زمان باقی    
אز مکلّف خوאسته شده אسـت کـه عمـل وאجـب رא در אولـین وقـت                  . شود  وאجبی فوری، אما بدون زمان مقدم می      

توאند پاک کردن مسجد رא در אولین وقت אمکان، یعنـی پـس אز گـزאردن نمـاز               ابرאین אو می  ممکن אنجام دهد؛ بن   
 .אنجام دهد

شود که אین نمونه نیز با همان مالک پیـشین در تـشخیص אهـم و مهـم                    با دقت در אین مثالها روشن می      
ـ   سازگاری دאرد؛ زیرא در אین مالک هم وאجب موسع جایگزین زمـانی دאرد؛ אز אیـن رو مـی                   وאن آن رא در زمـان      ت

توאن نمـاز     در نمونۀ نخستین אقسام تزאحم، می     . دیگری אنجام دאد، אما مضیق یا فوری گاه بدل و جایگزین ندאرد           
 .رא به جای אول وقت در پانزده دقیقه پس אز دאخل شدن وقت نماز אنجام دאد



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٥

دیگـری אیـن چنـین نباشـد،        ـ در صورتی که هر دو وאجب مضیق باشند، אما یکی در وقت אختصاصی باشد و                 ٣
 .شود وאجبی که در وقت אختصاصی אست، مقدم می

برאی نمونه هنگامی که نمازهای روزאنه در آخر وقت با نماز آیات در آخر وقت אنجام، تزאحم پیدא کنند אین                    
ـ           وقت به صورت دאئم برאی نمازهای روزאنه אست و نمازهای روزאنه مقدم می             ه شود، در אین فرض، نمـاز آیـات ب

 .صورت אتفاقی در אین زمان وאجب شده אست
ـ شرع، یکی אز دو وאجب رא تنها در صورت توאن مکلف بر אنجام آن، وאجب کـرده باشـد؛ ماننـد حـج کـه بـه                      ٤

تصریح شارع در صورت אستطاعت، بر مکلف وאجب אست، אما وאجب دیگر به حکـم عقـل قـدرت در אنجـام آن                       
در אین مـوאرد אنجـام وאجبـی کـه در کـالم             . قدرت تصریح کرده باشد   شرط شده باشد، بدون آنکه شرع به אین         

در אیـن مـورد دیگـر       . شود  شارع به قدرت مشروط نشده אست و قدرت عقلی در آن אعتبار دאرد، مقدم دאشته می               
 .وجوب وאجب مشروط به قدرت در کالم شارع زمینه ندאرد

وאهد در صورتی که مکلف بـدهی خـودش رא          برאی نمونه אگر کسی بدهکار باشد و طلبکار، حق خود رא بخ           
، در אین صورت باید بدهی خود رא بپردאزد אگرچه کـه نتوאنـد بـه                )در شرאیط خاصی  (توאند به حج برود       ندهد نمی 
بدیهی אست که بـا     . ، شرعی אست  )אستطاعت(چون شرط وجوب אدאی دین، عقلی و شرط وجوب حج           . حج برود 

 .، دیگر حج بر אو وאجب نخوאهد بود  و هزینۀ خانوאدهنبود توאن مالی مکلف برאی هزینۀ سفر
 .ـ אنجام یکی אز دو وאجب אز نظر زمانِ אنجام، مقدم بر دیگری باشد٥

توאنم بـدهی دوم   توאنم אولین بدهی خود رא بدهم، אما نمی         برאی نمونه אگر من مالی رא در אختیار دאرم که می          
دهی که زمان آن فرא رسیده אست، صرف کنم و אما بدهی دیگر کـه               رא بپردאزم، باید آن رא برאی پردאخت אولین ب        

یا אگر قدرت بر אنجام یک رکوع در نماز دאشته باشم، אنجام رکوع رکعت              . زمان آن نرسیده אست وجوب אدא ندאرد      
 .אول باید אنتخاب شود אگرچه که رکوع رکعت دوم رא توאنایی ندאشته باشم

در نظر شرع بر پایۀ شناختی אز אدلۀ شرعی و مالکات אحکام شـرعی بـه   ـ هر وאجبی که به شکلی אهمیت آن       ٦
אی که در همـۀ مـوאرد    در אین موאرد ضابطۀ یگانه. صورت قطعی شناخته شده باشد، بر دیگر وאجبات مقدم אست       

 :شماریم هایی אز אین نوع وאجبات رא برمی نمونه. رعایت شود، وجود ندאرد
 .در گرو آن باشد بر دیگر وאجبات مقدم אستهر حکمی که حفظ אصل אسالم ) אلف
 .هر موردی که אز حق אلناس بر عهدۀ مکلف باشد بر دیگر حقوق شرعی محض مقدم אست) ب
موضوع جـان و مـال و نـاموس         . موאردی که شریعت در آنها אحتیاط شدید دאرد بر دیگر وאجبات برتری دאرد            ) ج

 .میت دאردمسلمانان אز وאجبات دیگر در نظر شارع بیشتر אه
برאی نمونه אگر در نماز میان خوאنـدن   . אرکان وאجبات عبادی אز دیگر بخشهای وאجبات אهمیت بیشتری دאرند         ) د

حمد و אنجام رکوع تزאحم پیش آید، אنجام رکوع אهمیت دאرد؛ زیرא رکوع جزء אرکان نماز אست و قرאئت אز אرکان                     
 .نیست

تر برشمرد که با توجه به آنچه گفته آمد شناخت آنها             אن مهم توאن به عنو    همچنین موאرد دیگری رא نیز می     
در همۀ موאرد، وאجبهایی که אحتمال אهمیت آنها وجود دאشته باشد، אگرچه که אهمیت آنها بـه                 . آسان خوאهد بود  

 ١٦٨.شوند صورت قطعی ثابت نشده باشد، بر دیگر وאجبات مقدم می

                                                           
 . ٢١٢ ـ ٢١٢؛ אلموجز ص ٢١٦ ـ ٢٢١، ص ١ ج אصول אلفقه،مظفر، : ک.برאی مطالعه بیشتر ر. ١٦٨
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 هایی برאی אسباب تعارض نمونه: گفتار دوم
 قطیع روאیاتـ ت١

: در روאیتی אز طریق אهل سنت نقل شده אست که پیامبر به کسی که پدرش رא نـزد אیـشان آورده بـود، فرمـود                        
 .؛ تو و مال تو متعلق به پدرت هستید»أنت ومالُکَ ألبیک«

אما در مصادر   . אهل سنت با אستدالل به אین روאیت معتقدند که پدر بر فرزندش و مال אو والیت کامل دאرد                 
אی نقل شده که داللت بر آن دאرد که אین کـالم یـک حکـم אخالقـی אسـت و       روאیی شیعی אین روאیت به گونه    

دربـارۀ אیـن روאیـت      ) علیه אلـسالم  (אمام صادق   . توאن אز آن والیت پدر رא بر خود فرزند و مال אو אثبات کرد               نمی
 : فرمود

یا رَسُولَ אللَّهِ، هَذَא أَبِـی وَقَـدْ ظَلَمَنِـی          : فَقَالَ) ه وآله صلّی אهللا علی  (إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَى אلنَّبِی      
» أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِیكَ  «: وَقَالَ. فَأَخْبَرَهُ אلْأَبُ أَنَّهُ قَْد أَنْفَقَهُ عَلَیهِ وَعَلَى نَفْسِهِ       . مِیرَאثِی مِنْ أُمِّی  

یحْـبِسُ אلْـأَبَ    ) صـلّی אهللا علیـه وآلـه      (للَّـهِ   أَوَ كَـانَ رَسُـولُ א     . ءٌ وَلَمْ یكُنْ عِنْدَ אلرَّجُلِ شَی    
  ١٦٩!لِلِابْنِ؟

 
 ـ توجه به عرف رאوی٢

إنَّ «: فرمـود ) علیـه אلـسالم  (در روאیت معتبری אز محمد بن مسلم طائفی ثقفی نقل شده אست که אمام صـادق    
در روאیـت אبـن     . عیـین کردنـد    در אین روאیت، אمام بر אساس رطل مکّـی مقـدאر کُـر رא ت               ١٧٠.»אلْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ  

ءٌ أَلْـفٌ وَمِائَتَـا      אلْكُرُّ مِنَ אلْمَاءِ אلَّذِی لَا ینَجِّسُهُ شَی      : نیز چنین نقل شده אست    ) علیه אلسالم (عمیر אز אمام صادق       אبی
  ١٧١.رَطْلٍ

. دعمیر عرאقی بود و אمام به رطل عرאقی میزאن کُـر رא تعیـین کـر                 نكتۀ אین دو روאیت آن אست كه אبن אبی        
  .بنابرאین تعارض وאقعی میان دو روאیت وجود ندאرد

 
 ـ تصرف در برخی روאیات ٣

 : نقل یونس بن عبدאلرحمان خود گوאه אین مطلب אست
کانَ אلمُغیرََةَ  «: یقولُ) علیه אلسالم (رَوی یونسُ عن هشامِ بنِ אلحَکَمِ أنَّهُ سَمِعَ أبا عبدِאهللاِ           

لـی أبـی، ویَأُخـذُ کُتُـبَ أصْـحابِهِ، وکـانَ أصْـحابُهُ אلمُـستَتِرونَ         بنَ سَعیدٍ یَتَعَمَّدُ אلْکِذْبَ ع 
بِأصْحابِ أبی یَأخُذُونَ אلْکتبَ من أصحابِهِ فَیَدْفَعُونَها إلی אلمغیرةِ، فَکان یَدُسُّ فیها אلکفـرَ              

ا فی אلّشیعةِ، فَکُلّما    وאلزّنْدَقَةَ ویُسْنِدُها إلی أبی ثمَّ یَدْفَعُها إلی أصحابِهِ فَیَأمُرُهُمْ أنْ یَبْعَثوه          
  ١٧٢.کانَ فی کُتُبِ أصحابِ أبی مِنَ אلْغُلُوِّ فذאک ممّا دَسَّهُ אلْمغیرةُ بنُ سعیدٍ فی کُتُبِهِمْ

 : گوید همچنین אز یونس نقل شده אست که می

                                                           
אى رسول خدא، אین پدرم אست و در אرثـى كـه   : آمد و گفت) صلى אهللا علیه و آله   (به همرאه پدرش خدمت پیامبر אكرم       فردی  . ١٦٩

تـو و  : پدرش خبر دאد كه آن رא بر خودش و فرزنـدش بخـشیده و حـضرت فرمـود               . אز مادرم به من رسیده به من ظلم كرده אست         
، وسائل אلـشیعه  : ک. دوست دאرى كه رسول אهللا پدرت رא برאى تو حبس كند؛ ر            آیا. مالت אز آنِ پدرت هستید و نزد مرد چیزى نبود         

 .٢٢٤٨٦، ح ٢٦٥، ص ١٧ج 
 .٤١٧، ح ١٦٨، ص ١همان، ج . ١٧٠
 .٤١٦، ح ١٦٧همان، ص . ١٧١
 .٤٠٢، رقم אختیار معرفة אلرجال. ١٧٢
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ووَجَـدْتُ أصـحابَ    ) علیه אلسالم (وאفَیْتُ אلْعرאقَ فَوَجَدْتُ بِها قطعَةً مِنْ أصحابِ أبی جعفرٍ          
مُتَوאفرینَ، فَسَمِعْتُ منهم وأخَذْتُ کُتُبَهُمْ فعَرَضْتُها من بَعْدُ علی         ) علیه אلسالم (بی عبدאهللاِ   أ

فأنْکَرَ منها أحادیثَ کَثیرَةً أنْ یَکونَ مـن أحادیـثِ أبـی            ) علیه אلسالم ( אلحسنِ אلرّضا     אبن
) علیـه אلـسالم   (ی عبـدאهللا    إنَّ أبا אلخطاب کَذَبَ عَلیٰ أب     : و قالَ لي  ) علیه אلسالم (عبدאهللاِ  

لَعَنَ אهللاُ أبی אلخَطّابِ وکذلکَ אصحابَ أبی אلخطّابِ یَدُسّونَ هذهِ אألحادیثَ إلی یومِنا هذא              
فَـال تَقْبَلُـوא عَلَیْنـا خِـالفَ אلقـرآنِ، فإنّـا إنْ             ) علیه אلسالم (فی کُتُبِ أصحابِ أبی عبدאهللاِ      
  ١٧٣.مُوאفَقَةِ אلسُّنَّةِتُحَدّثْنا حَدِّثْنا بِمُوאفَقَةِ אلقرآنِ و

گونه منقوالت با روאیات درستی که אز אئمۀ אطهار نقـل شـده אسـت، تعـارض معنـایی                     بدیهی אست که אین   
  .خوאهند دאشت

 
 ـ نقل به معنا٤

 : گوید شاهد بر به وجود آمدن تعارض در روאیت به دلیل نقل به معنا، روאیتی אز منصور بن حازم אست که می
رَجُلٌ تَزَوَّجَ אمْرَأَةً وَسَمَّى لَهَا صَدَאقاً ثُمَّ مَـاتَ عَنْهَـا وَلَـمْ             ): علیه אلسالم (عَبْدِאللَّهِ  قُلْتُ لِأَبِی   
فَـإِنَّهُمْ رَوَوْא عَنْـكَ أَنَّ لَهَـا نِـصْفَ          : قُلْتُ» .لَهَا אلْمَهْرُ كَامِلًا وَلَهَا אلْمِیرَאثُ    «: قَالَ. یدْخُلْ بِهَا 
  ١٧٤».فَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِلَایحْ«: قَالَ. אلْمَهْرِ

کردند، حتی گاه     אلبته رאویان فقهی مانند زرאره و محمد بن مسلم و برخی دیگر با دقت روאیات رא ضبط می                 
אز אین رو نقل به معنا و تصرف در אلفاظ بـه حـدאقل ممکـن    . نوشتند قلم و دوאت با خود دאشتند و אحادیث رא می         

 .افتی کاهش می
 
 ـ تقیه ٥

 : אند אز برخی شوאهد روאیی אین אختالف عبارت
كَتَبْتُ إِلَـى أَبِـی جَعْفَـرٍ אلثَّـانِی         : رَوَی אلصّدوقُ بإسنادِهِ عَنْ یحْیى بْنِ أَبِی عِمْرَאنَ أَنَّهُ قَالَ         

ـ     : فِی אلسِّنْجَابِ وَאلْفَنَكِ وَאلْخَزِّ وَقُلْـتُ     ) علیه אلسالم ( بُّ أَنْ لَـا تُجِیبَنِـی      جُعِلْـتُ فِـدَאכَ، أُحِ
  ١٧٥».صَلِّ فِیهَا«: فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَیَّ. بِالتَّقِیةِ فِی ذَلِكَ

رَوَی אلشَّیخُ אلطوسیُّ فی אلتهذیبِ فی אلصّحیحِ عن سالِمِ بنِ أبی خدیجةَ عن أبی عبدאهللا               
ا دَخَلْتُ אلْمَسْجِدَ وَبَعْـضُ أَصْـحَابِنَا       رُبَّمَ«: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ    : قَالَ) علیه אلسالم (

لَـوْ صَـلَّوْא عَلَـى وَقْـتٍ وَאحِـدٍ          . أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَא  : یُصَلُّونَ אلْعَصْرَ وَبَعْضُهُمْ یُصَلِّی אلظُّهْرَ فَقَالَ     
  ١٧٦.عُرِفُوא فَأُخِذُوא بِرِقَابِهِمْ

 : در روאیت دیگری آمده אست
إِنِّـی نَـازِلٌ فِـی      ): علیه אلسالم (قُلْتُ ألبی عبدאهللاِ    :  אلبصریِّ قال  ورَوَی عن علیِّ بنِ سعدٍ    

بَنِی عَدِی وَمُؤَذِّنُهُمْ وَإِمَامُهُمْ وَجَمِیعُ أَهْلِ אلْمَسْجِدِ عُثْمَانِیّةٌ یَبْرَءُونَ مِنْكُمْ وَمِـنْ شِـیعَتِكُمْ              
: قَالَ» .صَلِّ خَلْفَهُ «): علیه אلسالم (لْإِمَامِ؟ فَقَالَ   فَمَا تَرَى فِی אلصَّلَاةِ خَلْفَ א     . وَأَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ  

                                                           
 .٤٠١همان، رقم . ١٧٣
 . ٣٣٣، ص ٢١، ج وسائل אلشیعه. ١٧٤
 .٥٣٣٧، ح ٣٣٩، ص ٤همان، ج . ١٧٥
 .٤٧٣٣، ح ١٣٧مان، ص ه. ١٧٦
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وَאحْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَلَوْ قَدِمْتَ אلْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ אلْفُضَیلُ بْنُ یسَارٍ وَأَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیتُـكَ               «
مْتُ אلْبَـصْرَةَ فَـأَخْبَرْتُ فُـضَیلًا بِمَـا قَـالَ،           فَقَدِ: قَاَل عَلیٌّ » .فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ אلْفُضَیلِ وَتَدَعُ قَوْلِی    

لَـا تَعْتَـدَّ بِالـصَّلَاةِ خَلْـفَ        «: هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَلَكِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَسَمِعْتُ أَبَاهُ یقُولَـانِ          : فَقَالَ
  ١٧٧».אلنَّاصِبِی وَאقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَכَ

 . نیز گوאه شدت تقیه در آن عصر و نقش آن در אختالف روאیات אستروאیات فرאوאن دیگری 
 
  رعایت مصلحت رאوی ـ٦

 : گوید אو می. بینیم אندیشی אمام برאی رאوی رא در روאیت سلمة بن محرز می گونه مصلحت شاهد אین
فَقَالَ : قَالَ. تَرِكَتِهِ وَتَرَכَ אبْنَتَهُ  إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَأَوْصَى إِلَیَّ بِ     ): علیه אلسالم (قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِאللَّهِ    

: قَـالَ . אتَّقَاכَ، إِنَّمَـا אلْمَـالُ لَهَـا   : فَأَخْبَرْتُ زُرَאرَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِی    : قَالَ» .أَعْطِهَا אلنِّصْفَ «: لِی
لَـا، وَאللَّـهِ   «: كَ אتَّقَیتَنِی؟ فَقَالَ  أَصْلَحَكَ אللَّهُ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوא أَنَّ     : فَدَخَلْتُ عَلَیهِ بَعْدُ فَقُلْتُ   

: قَـالَ . لَـا : قُلْـتُ » فَهَـلْ عَلِـمَ بِـذَلِكَ أَحَـدٌ؟       . مَا אتَّقَیتُكَ وَلَكِنِّی אتَّقَیتُ عَلَیكَ أَنْ تَـضْمَنَ       
 ١٧٨».فَأَعْطِهَا مَا بَقِی«

אیط אو به تقیه عمل کنـد و  در אینجا אمام אز رאوی تقیه نکرده، بلکه به אو نشان دאده אست که متناسب با شر  
گاه شخصی  . אی אز زمان بر אین پایه شکی نیست         در وجود تقیه و رفتار אمامان معصوم در برهه        . אز سختیها برهد  

אند، אمـا در   אی بیان کرده אز مخالفان در محضر אمام بوده یا אمکان אطالع آنها وجود دאشته אست و אمام حکم تقیه            
رده و אز رאوی هم تقیه نکرده אست، بلکـه بـر پایـۀ مـصالح رאوی حکمـی رא بـه אو                       אین نمونه خود אمام تقیه نک     

شود که אمام     در برخی روאیات طبی نیز دیده می      . آموخته تا عمل کند، אما אین حکم بر پایۀ تقیه صادر شده אست            
کـه برخـی   کنـد   אی، مثالً گرمسیری بودن آن، به אو سفارش می    به אقتضای حال رאوی یا وضعیت خاص منطقه       

ها و غذאها رא بخورد، אما אین سفارش مربوط به همـۀ אفـرאد و همـۀ منـاطق نیـست و شـرאیط ویـژۀ رאوی                 میوه
  . אختصاص دאرد

 

                                                           
 .١٠٧٥٢، ح ٣١٠ ص  ،٨همان، ج . ١٧٧
 .١٠١، ص ٢٦همان، ج . ١٧٨



 

 

 جلسۀ پانزدهم
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 هدف درس
 .آشنایی با تعارض مستقر به عنوאن یکی دیگر אز אنوאع تعارض 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
بررسـی   تعـارض غیرمـستقر رא       ، אنوאع تعارض  אز میان ا شدیم و    در جلسۀ گذشته با مفاهیم و אسباب تعارض آشن        

 .پردאزیم میتعارض مستقر در אین جلسه به . کردیم
 
 
 

 درآمد
 پذیر אسـت و  אمکان دو دلیل متعارض، جمع عرفی       با دقت در نسبت میان     بدوی   تر گفته شد که در تعارض       شپی

 باشد تا   אی برאی دلیل دیگر     قرینه ،ی אز دو دلیل    که یک  شود  جمع عرفی زمانی محقق می    . ماند  تعارض باقی نمی  
جمع   در آن  در אین جلسه به صورت دیگر تعارض، یعنی تعارضی که         . گیرد صورت    آنها  جمع میان  بر אساس آن  
 . خوאهیم پردאختپذیر نیست، אمکانن دو دلیل عرفی میا

 
 
 
 
 تعارض مستقر) ب

در . باشد، تعارض مستقر و پایدאر خوאهد بـود   ن دیگری   אیبر אی  کدאم قرینه   در صورتی که دو دلیل متعارض هیچ      
توאن در سـه      رאهکارهای אصلی در אین حالت رא می      . אندیشید چند مرحله     برאی حلّ تعارض به    چنین صورتی باید  
 :مورد خالصه کرد

  متعارض، بدون در نظر گرفتن قوאعد خاص در تعارض روאیات؛ۀـ مقتضای אصل אولی و قانون کلی در אدل١
 ؛ אز خود روאیاتـ قوאعد ترجیح میان روאیات برگرفته٢
 .)علیهم אلسالم(  אطهارۀ אئمسفارشهای روאیات، برگرفته אز میان ثانوی در تعارض ۀـ مقتضای قاعد٣

 . کرد خوאهیم بررسی ی جدאگانه گفتارهر یک אز אین رאهکارها رא در
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 قانون کلی در تعارض: گفتار نخست
  نباشـد، دو فـرض     پـذیر    אمکـان  ن آنهـا  پیش آید و جمع میا     تعارضی   ،گفته  با شرאیط پیش   ،ن دو دلیل  هرگاه میا 

کنـد یـا آنکـه هـر دو رא کنـار       کند و بـه آن عمـل مـی    ف یکی رא با אختیار אنتخاب می یا مکلّ:تصورشدنی אست 
شـود   طرح مـی م با توجه به אین دو فرض אین پرسش. گویند می» تساقط«دאند که به آن      می نامعتبرگذאرد و     می

 ن دو دلیل یا تساقط هر دوی آنها؟کدאم یک אز אین دو אست؛ تخییر میاتعارض که قانون کلی در 
 متعارض، بدون در نظر گرفتن قوאنین   ۀאدل، بحث אز قانون کلی אولیه در        ه در אین گفتار   کر אست   کالزم به ذ  

 تنهـا بـا توجـه بـه دلیـل           ث ناگزیر باید   در אین بح   .شود  خاص در تعارض روאیات یا دیگر אنوאع تعارض بیان می         
 گونـه   אیـن  رא   تـوאن پرسـش      سخن می  دیگربه  . یان آنها رא بیان کنیم    حجیت و אعتبار دو دلیل، نسبت و حکم م        

 عمـل    بـه آن    و  برخورد کنیم؟ یکی رא אنتخاب     مطرح کرد که چگونه باید با دلیل حجیت אین دو حکم متعارض           
 پرسـش سـه صـورت       אیـن     پاسـخ بـه    در م و آنهـا رא نادیـده بگیـریم؟        کنیم یـا آنکـه هـر دو رא کنـار بگـذאری            

 :تصورشدنی אست
ن با توجه به حالت تعارض و تکـاذب میـا   אین صورت    .به هر دو عمل کنیم و هر دو رא بپذیریم         : صورت نخـست  

 .ماند  تنها دو صورت دیگر باقی می،بنابرאین. پذیر نیست کند، אمکان دو دلیل، که هر یک دیگری رא تکذیب می
 صورت دوم که به صورت تخییری به یکی אز دو           .یکی אز آنها رא אختیار کنیم و به همان عمل کنیم          : صورت دوم 

 آیـد کـه    مـی   אز تخییر سـخن بـه میـان        روشاید אز آن    . توאند مستند به یک אستدالل باشد       دلیل عمل کنیم، می   
 و تنهـا آنهـا وאجـد شـرאیط حجیـت باشـند         شود که هر یـک אز         تنها در موردی تصور می     ن دو دلیل  تعارض میا 

אین بدאن معنا אست که در وאقع یکی אز دو دلیـل حتمـاً حجیـت                . ه אست دمانع حجیت هر یک אز آنها ش      تعارض  
توאنـد بـه تنهـایی        אکنون با وجود تعارض، چرא אعتبار یکی אز آنها که مـی           . دאرد و در مقابل دیگری، אعتبار ندאرد      

توאنند به تنهایی دאرאی حجت باشـند و          شود؟ אز سویی هر کدאم אز دو دلیل می          نمیحجیت دאشته باشد، پذیرفته     
هـر دو دلیـل در حیثیـت دلیـل           ١٧٩. دیگر دلیلی نیز برאی ترجیح دאدن یک دلیل بر دلیل دیگر نـدאریم             سویאز  

ار خـودش  توאند یکی رא بـه אختیـ   مکلف می.  تخییر بین دو دلیل אست  ،پس تنها رאه  . دאرند، شرאیط مساوی    بودن
 .אنتخاب کند و همان رא عمل نماید

אشکال حجیت تخییری برאی دو دلیل متعارض آن אست که مستند אعتبار هر یک אز دو حکم متعارض، به                   
د نه آنکه در کنار حکم دیگر و بـه  کن حکم رא در موضوع خودش אقتضا می   صورت مستقل و معین، אعتبار همان       

 دیگـر تکبیـر     ی אز یک حرکت نماز به حرکت      در אنتقال د که   אیتی آمده باش  برאی نمونه אگر در رو    . صورت تخییری 
همچنین در دیگر حاالت نماز تکبیر بگویید و روאیت           و هنگام سر بردאشتن،     به سجده  هنگام رفتن  مثًال   یید؛بگو

 אز دو   ید، אما هنگام برخاستن و قیـام پـس         و بنشین  یید دوم تکبیر بگو   ۀ אز سر بردאشتن אز سجد     پس: دیگر بگوید 
دوم بـرאی شـروع رکعـت       ۀ   אز سـجد   بارۀ قیام و برخاستن پس     هر یک אز دو روאیت در       نباید تکبیر گفت؛   سجده،

کنند   ف رא بیان می    حتمی و אنحصاری مکلّ    ۀאین دو روאیت وظیف   هر یک אز    . کند  אی رא مشخص می     دی، وظیفه بع
بنابرאین مستند حکم، حجیـت אیـن       . کند  میمخیّر  ن حکم یک روאیت و حکم روאیت دیگر         ای رא مخیَّر م   مکلَّفو  

 دو دلیـل    کنـد؛ אز אیـن رو رאه پـذیرش تخییـر میـان              رא به صورت تخییری אثبات نمی     دلیل یا حجیت آن دلیل      
 .متعارض نیز بسته אست

 هر یک אز   نظر به אینکه   . אست پذیرفتنیאین صورت تنها رאه      . هر دو رא کنار بگذאریم و تساقط کنیم        :صورت سوم 
 و با یکدیگر نیز تعارض      کند  ودن آن حکم رא برאی آن موضوع אدعا می        م متعارض אستقالل و אنحصاری ب     دو حک 

                                                           
 .فرض آن אست که در אین مقام فعالً هیچ دلیلی بر رجحان مورد نظر نیست .١٧٩
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توאن به هیچ یک אز آنهـا         با אین وضعیت نمی   .  آنها رא دאرد    بودن رنامعتبلی אقتضای    پس قانون אوّ   ،و تکاذب دאرند  
 .אست متعارض ۀللی در تمامی موאرد تعارض، تساقط אدنتیجه آنکه قانون אوّ. عمل کرد

 
 
 

 אستفاده אز مرجِّحات روאیی: گفتار دوم
 אما روאیـاتی خـاص کـه بـه         ؛ אز آنها אست   هیچ یک  تساقط אدلّه و عمل نکردن به        ، אگرچه قانون کلی در تعارض    

توجـه بـه     روאیات متعـارض،     حل  قانون .کند   دیگری رא אثبات می    ۀ قاعد ،ستא  پردאخته موضوع روאیات متعارض  
 אیـن روאیـات אز      .אند  های گوناگونی رא با عنوאن مرجّحات برشمرده        ، مؤلفه روאیات. אستن دو روאیت    حات میا مرجّ

در . شـود   یاد مـی  » الجیهאخبار عِ « عنوאن   אشاره دאرند אز آنها با    ن روאیات   به عالج אختالف و تعارض میا     آنجا که   
 هر یک אز مرجحات   به  אینک  . دشو بررسی،  مقام تعیین אین مرجحات الزم אست که مستند هر یک אز ترجیحات           

 .نیمک  بررسی میאشاره و مستند آنها رא
 
 
 ـ ترجیح بر پایۀ صفات رאوی١

بـه تـصریح אیـن    .  توجه به صفات رאویان آنها ذکـر شـده אسـت   ،ن دو روאیتدر برخی روאیات مالک ترجیح میا 
אو  شته باشـد، بایـد بـه روאیـت        شتری دא عدאلت، فقاهت، صدאقت و ورع بی      رאویان در صورتی که یکی אز    روאیات  
 .دنهاد و روאیت دیگر رא کنار عمل کر

در אین روאیـت عمـر بـن حنظلـه אز     . ترین مستند אین نوع ترجیح אست روאیت مقبولۀ عمر بن حنظله אصلی 
 :ندک نقل میچنین ) علیه אلسالم( حضرت אمام صادق

 إِلَى مَـا    یلْتَفِتُلْحَدِیثِ وَأَوْرَعُهُمَا وَال  صْدَقُُهمَا فِی א  مَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَ    کمُ مَا حَ  کאلْحُ
 ١٨٠.  ...مُ بِهِ אلْآخَرُکحْیَ
م کـ شود و به ح     تر و رאستگوتر در حدیث پذیرفته می          تر، متقی   تر، فقیه   م شخص عادل  کح

 .شود دیگری توجهی نمی
אما אز آنجا که در صدر אسـالم        رאوی؛  قاضی אشاره دאرد نه دو      ن آرאی دو    به تعارض میا  אین بخش אز روאیت     

 بحـث رא بـه       אین روאیت  دאدند،  کردند و فتوא می     قضاوت می  مستقیماً بر پایۀ روאیات و نصوص        قاضیان و فقیهان  
هم  در موضوع אخبار متعارض      ر אین אساس  ب. دکشاند تا به پیوند آنها با حکم قضایی توجه شو           روאیت و رאوی می   

توאنـد بـا       می بودن אو      قاضی אز حیثیت  אز آنجا که אعتبار برخی אوصاف در رאوی          אما. ودش  به אین رویات אستناد می    
توאن אین روאیت رא دلیل بر ترجیح صفات مطلـق             نمی گون باشد،    بودن گونه   אوی و محدث  حیثیت ر אوصاف אو אز    

ه مربوط بـه روאیـت       ذکر شده ک    هم  مرجحات دیگری  مقبولهאلبته در אین     .رאویان در مقام تعارض אخبار دאنست     
 .مرجّحات در אدאمه خوאهد آمدאین . אست

جمهـور     אین روאیـت رא אبـن אبـی        . داللت دאرد   صفات رאوی  مرفوعۀ زرאره روאیت دیگری אست که بر ترجیح       
زرאره خـدمت אمـام   . نـد ک نقل مـی )   ه١٥٠م ( אز زرאره  و אو)  ه٧٢٦م (אز عالمه حلی )   ه٩٠٠م حدود   (אحسایی  
 :دאرد بیان می) لسالمعلیه א( صادق

                                                           
 .٦٨، ص ١، ج אصول كافی. ١٨٠
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ــدَא ــتُ فِ ــنْکجُعِلْ ــذُک یــأْتِی عَ ــا آخُ ــانِ فَبِأَیهِمَ ــدِیثَانِ אلْمُتَعَارِضَ ــرَאنِ أَوِ אلْحَ ــالَ ؟مُ אلْخَبَ   فَقَ
  ١٨١.» وَ دَعِ אلشَّاذَّ אلنَّادِرَکیا زُرَאرَةُ خُذْ بِمَا אشْتَهَرَ بَینَ أَصْحَابِ« ):لیه אلسالمع(

 אز آنهـا  کدאم یـک رسد به  دو خبر یا حدیث متعارض به ما می אز شما ،جانم به فدאی شما 
ن אصحاب شما مـشهور אسـت       که میا روאیتی  به  אی زرאره،   :  حضرت فرمودند  ؟نیمکعمل  
 .نار بگذאرکن و روאیت شاذ و نادر رא کعمل 

 که אختـصاص بـه تعـارض אخبـار و نـه             رو אما داللت آن אز אین       ؛ مرسل و غیرمعتبر אست    ،سند אین روאیت  
 تـوאن بـه אیـن روאیـت         نمی אشکال سندی    به دلیل . همین موضوع אست  تنها دربارۀ   تعارض אحکام قضایی دאرد،     

 .ردکאستدالل 
 
 
 ـ ترجیح به شهرت٢

 عمر بـن حنظلـه و مرفوعـۀ زرאره          ۀترین دلیل مرجح بودن شهرت برאی خبر در حال تعارض، همان مقبول             مهم
آمده אست که رאوی پس אز ذکـر تـرجیح بـه صـفات رאوی אز אمـام             عمر بن حنظله چنین      ۀدر אدאمۀ مقبول  . אست
 : پرسد می

 : فَقَـالَ  : قَالَ .فَضَّلُ وَאحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى אلْآخَرِ    یُانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ال    فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیّ   :قُلْتُ... 
 کمَا بِهِ אلْمُجْمَعُ عَلَیهِ مِـنْ أَْصـحَابِ  کذِی حَ אلَّکانَ مِنْ رِوَאیتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِ     کنْظَرُ إِلَى مَا    یُ«
ک فَإِنَّ אلْمُجْمَعَ عَلَیـهِ      אلشَّاذُّ אلَّذِی لَیسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِ      کُتْرَمِنَا وَ یُ  کؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُ   فَیُ
  ١٨٢»... رَیبَ فِیهِال

دیگر برتـری   کـ و بـر ی    بودنـد    پذیرفتـه  אگر אین دو نفر هر دو عادل و نزد אصحاب            :گفتم
بـاره אز مـا نقـل        ه در אیـن   کـ بـه روאیـاتی     «: لیف چیست؟ حضرت فرمودنـد    ک ت ،ندאشتند

 پذیرفتـه  بر آن אتفـاق نظـر دאرنـد،      אحکامی אصحابت     در אین صورت   . توجه شود  ،אند  ردهک
، پذیرفتـه   شود و אگر אز روאیات شاذ و مخالف آنها باشد و نزد אصحابت مشهور نباشـد                 می
 .»نیستیرא شکی در حدیث مورد אتفاق شود؛ ز نمی

אحتمال نخست آنکه مرאد אمام אز شهرت، شـهرت روאیـی   : دی دאر אحتمال مفهومسخن אمام دو אز  אین بخش   
אست و אحتمال دیگر آنکه مرאد אمام، شهرت حکـم و فتـوא دאدن بـر אسـاس                  ) ن אصحاب میاشهرت نقل روאیت    (

 .مضمون אین روאیت אست
 مـرאد אز شـهرت رא همـان    ،توאند شک به روאیـت رא אز بـین ببـرد    قل به تنهایی نمی در ن شهرتאز آنجا که    

 :ح دو شرط אصلی وجود دאردبا אین بیان در אین نوع مرجّ. אند شهرت حکم و فتوא دאدن بر אساس آن دאنسته
مـی  אی که نظر عالمان فقیه و محدث در موضوعی خاص، حک  به گونه  ،شهرت در مقام فتوא باشد    : شرط نخست 

 .فتوאی مشهور منعقد شده אستن  بر אساس آکهمه باشد ئאز א
در آن عصر فقیهـان شـیعه    .ن قدمای אصحاب در عصر אئمه و نزدیک به آن باشد           میا شهرت فتوאیی : شرط دوم 

  شهرت حکمـی   .کردند  حتی تعبیرאت روאیات رא به عنوאن فتوא ذکر می         بند بودند که    تا آنجا به متون و אحکام پای      
 .مه אستئشده بودن حکم در آن عصر به عنوאن אحکام א یشان، خود شاهدی بر شناخته میان א

                                                           
 .٢٤٥ص  ، باب علل אختالف אألخبار،٢، ج بحار אألنوאر. ١٨١
 .١٠٦ ، ص٢٧، ج وسائل אلشیعه. ١٨٢
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 :همرאه אستال کدو אشبا אستدالل به אین روאیت 
ن همین مـالک    توא   אز آنجا که موضوع بحث روאیت، تعارض دو حکم قضایی אست، آیا می             :אشکال نخست 
  אخبار متعارض نیز به کار گرفت؟ رفع تعارض رא برאی

ه دلیلی بر لزوم אجرאی אین مرجح در باب تعارض אخبار وجود ندאرد، مگر آنکه کـسی                 ک گفت   باید پاسخ   در
 آنچه کـه  ۀبر پای . و هر دو رא אز یک مقوله بشناسدنپذیردخصوصیتی که אین دو بحث رא אز یکدیگر متمایز کند،      

توאن אین دو مبحث رא       می  אست ار بوده  بر مبنای אخب   شان و   فتوאهای چون אعتماد قضات در آن عصر بر         ، شد بیان
 .אز یک مقوله شمرد

شود   ، روشن می  »فَإِنَّ אلْمُجْمَعَ عَلَیهِ الرَیبَ فِیهِ    «یعنی ؛אند  ی که אمام ذکر کرده    دلیل به مقتضای    :ال دوم کאش
 در   سـخن  دیگـر بـه   .  شک و تردیـد وجـود دאرد       ه همان حدیث شاذ אست،    ککه در طرف مقابل حدیث مشهور،       

 در میان אصحاب אئمـه אجمـاعی و אتفـاقی           אردشده در یک موضوع، אگر برخی روאیتها      ی و روאیتهاعارض  صورت ت 
بنابرאین אمام رאهی رא نشان دאدند که حدیث حجت و معتبـر אز             . אست نامعتبر   ، معتبر و אگر شاذ و متروک بود       ،بود

و صالحیت אعتبار   که هر دو قابلیت      رא   ی دو روאیت  بر شناخته شود، نه آنکه تعارض میان      حدیث غیرحجت و نامعت   
 .دאرند، برطرف کند
 یعنی معرفی حدیث شاذ غیرمعتبـر و حـدیث          ،ن دو گونه برخورد    که میا   دوم باید گفت   אشکالدر پاسخ به    

که در   چنان. شمردمتعارض  ح روאیت   توאن شهرت رא نیز مرجّ       بنابرאین نمی  ؛ تفاوت جدی وجود دאرد    ،دאرאی مرجّح 
بر همین مبنا در مبحـث      . توאن حدیث معتبر رא אز غیرمعتبر جدא کرد         ذشت در אین موאرد می    مباحث شهرت نیز گ   

 سـند   هر چند توאند حدیث رא אعتبار ببخشد         که شهرت می   شهرت و همچنین مباحث حجیت خبر وאحد بیان شد        
ضـعف سـند بـا    جبـرאن  «אز אین مبنا با عنوאن . شود  به صدور روאیت می  ؛ زیرא سبب אطمینان   روאیت ضعیف باشد  

توאن کشف کرد کـه אصـحاب و          که با وجود شهرت در طرف مخالف روאیتی، می         چنان ١٨٣.کنند  یاد می » شهرت
بـه هـر    .אنـد  אند که به آن عمل نکرده فقیهان عصر אئمه و عصر نزدیک به אیشان در روאیت אشکال و خللی دیده 

ــی  روی ــر م ــت خب ــدم حجی ــا ع ــت ی ــهرت در حجی ــالک  ش ــد م ــتتوאن ــذیرش روאی ــه در   پ ــه آنک ــد ن   باش
 .ح شمرده شود مرجّحدّ
 
 
 ـ ترجیح به אحدث٣

) אلـسالم   علیـه   (אز جمله در روאیت حسین بن مختار אز אمام صـادق            . وאرد شده אست  موضوع  چهار روאیت در אین     
 : که אیشان فرمود אستنقل شده

نْـتَ  ک بِخِلَافِهِ بِأَیِّهِمَا    کنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُ   אلْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِ    بِحَدِیثٍ ک لَوْ حَدَّثْتُ  کأَرَأَیْتَ« :قَالَ
 ١٨٤». אللَّهُکرَحِمَ« : فَقَالَ لِي.نْتُ آخُذُ بِالْأَخِیرِک : قُلْتُ: قَالَ»؟تَأْخُذُ

یثی مخـالف   אگر به تو حدیثی بگویم و سپس در سال دیگـر بـر مـن وאرد شـوی و حـد                    
بـه حـدیث    : نی؟ گفـتم  ک ل می  عم کدאم یک  به   کنی؟ چه می   به تو بگویم   حدیث پیشین 

 .ندکخدאوند تو رא رحمت : حضرت فرمودند. دوم
 : در روאیت هشام بن سالم نیز آمده אست

                                                           
 .»شهرت، جابر ضعف سند אست«: كنند گونه یاد می אین مبنا گاهی אینאز . ١٨٣
 .٨٦٧ص ، ١ ج ،كافی ؛١٠٩ ص، ٢٧ج ، وسائل אلشیعه. ١٨٤
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ک بِفُتْیَا ثُـمَّ     بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُ   ک لَوْ حَدَّثْتُ  کیَا أَبَاعَمْرٍو أَرَأَیْتَ  «): אلسالم  علیه  (قَالَ أَبُوعَبْدِאللَّهِ   
 ،ک بِخِلَافِ ذَلِ  ک أَوْ أَفْتَیْتُ  کنْتُ أَخْبَرْتُ ک بِخِلَافِ مَا    کي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُ  سَأَلْتَنک فَ ي بَعْدَ ذَلِ  جِئْتَن

 أَبَى אللَّهُ إِلَّا    .قَدْ أَصَبْتَ یَا أَبَاعَمْرٍو   « : فَقَالَ . بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ אلْآخَرَ    : قُلْتُ »؟نْتَ تَأْخُذُ کبِأَیِّهِمَا  
مْ کـ مْ وَ أَبَى אللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَ         ک إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِي وَ لَ     ک أَمَا وَאللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِ     .أَنْ یُعْبَدَ سِرّאً  

 ١٨٥.»فِي دِینِهِ إِلَّا אلتَّقِیََّة
ویم یـا    بگو ببینم אگر حدیثی بـه تـو بگـ          ،אی אباعمرو : فرمودند) علیه אلسالم ( אمام صادق 

 אز آن نزد من آیی و دربارۀ آن אز من بپرسی و من نیز مطلبـی                 فتوאیی به تو بدهم و پس     
 و بـه مطلـب جدیـدتر و אخیـر    : کنی؟ گفتم  عمل میکدאم یکخالف آن به تو بگویم به  

 خدאوند نخوאسته جـز      درست گفتی אی אباعمرو،    :حضرت فرمودند . نمک دیگری رא رها می   
نید هم برאی مـن     ک عمل   گونه  אینه אگر شما    کبه خدא سوگند    . ه مخفیانه عبادت شود   کآن

وجل نیز برאی مـن و شـما در دیـنش جـز تقیـه      ست و خدאوند عزّ אوکو هم برאی شما نی   
 . پسندد نمی

کـه אیـن روאیـات بـر         אسـت     با تعبیرאت روאیت دوم، وجود دאرد آن       ویژه مهمی که در אین روאیات، به        ۀنکت
 بلکه بـر אسـاس ضـرورت تقیـه     ،یابدعی אعتبار ا همان حکم به صورت قط ت داللت ندאرد حکم دوم   وאقعی بودن   

 فعلـی شـما، אنجـام تکلیـف     ۀ که وظیفکند می تأکید  אین روאیات. אستشدنیحتی عکس אین صورت هم تصور     
אلزאمـاً  אز آنجا کـه     .  و شاید هم حکم وאقعی باشد      قیه و ضرورت  אین تکلیف جدید شاید به אقتضای ت      . جدید אست 

אیـن مطلـب     אگر چه    .توאن אین مالک رא به صورت کلی و دאئمی پذیرفت           ی نم ،نیست) حکم وאقعی (صورت دوم   
 . قطعی אستאی هوظیف یقینی אست که حکم دوم در زمان خودش

 
 
 
 با کتاب ـ ترجیح به موאفقت ٤

متعـارض   عنوאن مرجّح روאیات     אز אین معیار با   در برخی روאیات موضوع تعارض      . مرאد אز کتاب همان قرآن אست     
 :  אز جملهیاد شده אست؛

 :پرسد پس אز بحث אز صفات رאوی و نیز شهرت روאیت میرאوی بن حنظله   عمرۀدر مقبول
نْظَـرُ فَمَـا وَאفَـقَ      یُ« : قَالَ ؟مْکمَا َمشْهُورَینِ قَدْ رَوَאهُمَا אلثِّقَاتُ عَنْ     کانَ אلْخَبَرَאنِ عَنْ  کفَإِنْ  ... 
مَ کـ مُـهُ حُ  ک مَـا خَـالَفَ حُ     کلْعَامَّةَ فَیؤْخَذُ بِـهِ وَ یتْـرَ      تَابِ وَ אلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ א     کمَ אلْ کمُهُ حُ کحُ
  ١٨٦.» ...تَابِ وَ אلسُّنَّةِ وَ وَאفَقَ אلْعَامَّةَکאلْ

کـرده باشـند    אگر دو روאیت אز شما هر دو مشهور باشند و آنها رא رאویان ثقه אز شما نقـل                   
م قـرآن و    کـ فـق ح  م آن موא  که ح کتوجه شود روאیتی    : ؟ حضرت فرمودند  ]ردکچه باید   [

م قـرآن و    کـ شود و روאیـت مخـالف ح        پذیرفته می  ،م אهل سنت بود   کسنت و مخالف ح   
 .شود نار گذאشته میکم אهل سنت کسنت و موאفق ح

                                                           
 .٢١٨ص ، ٢ ج ،كافی ؛٢٧ج ، وسائل אلشیعه. ١٨٥
 . ١ح  ،١٠٧، ص ٢٧، ج وسائل אلشیعه. ١٨٦
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کند که آن حضرت      نقل می ) علیه אلسالم (در حدیثی طوالنی با سند אز אمام رضا          در روאیت دیگری شیخ صدوق    
 :فرمود

تَابِ אللَّهِ کانَ فِی ک فَمَا ،تَابِ אللَّهِکخَبَرَینِ مُخْتَلِفَینِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى مْ مِنْ کفَمَا وَرَدَ عَلَی
  ١٨٧.تَابَک فَاتَّبِعُوא مَا وَאفَقَ אلْ، حَلَالًا أَوْ حَرَאماً،مَوْجُودאً

 אگـر אیـن   .نیـد کتاب خدא عرضـه  ک آنها رא بر     ،אگر دو روאیت אختالفی رא برאی شما آوردند       
 . بپذیرید،تاب بودکه موאفق کتاب خدא موجود بود آنچه کل و چه حرאم در م چه حالکح

 :چنین نقل شده אست) علیه אلسالم(در روאیت صحیح אز رسالۀ قطب رאوندی אز אمام صادق 
هِ فَخُـذُوهُ   تَابَ אللَّ ک فَمَا وَאفَقَ    ،تَابِ אللَّهِ کمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى      کإِذَא وَرَدَ عَلَی  
 ١٨٨.تَابَ אللَّهِ فَرُدُّوهُکوَ مَا خَالَفَ 

توאن گفـت    می تعارض دو خبر، دربارۀ  که برخی אز آنها אز نظر سندی هم معتبر هستند          ،بر پایۀ אین روאیات   
 . دندאرحجیت فعلی و وאقعی  مخالف قرآن  موאفق قرآن حجت אست و אعتبار دאرد و خبرکه خبر

 
 

 آنאخبار ردّ مخالف قر
کنـد کـه אصـوالً خبـر          ، برخی روאیات تـصریح مـی      دאند  میمرجِّح    متعارض در אخبار در کنار روאیاتی که قرآن رא       

  نظر ندאرند، بلکه هرگونـه خبـری رא        به حالت تعارض אخبار   אین روאیات تنها    . مخالف قرآن حجیت و אعتبار ندאرد     
 : אند אین روאیات خود بر سه دسته. شمارند  مردود می، در هر حالتی مخالف قرآن شناخته شودکه
صـادر نـشده    ) علیه אلسالم ( معصوم   ۀ روאیت مخالف قرآن אز אئم     کند که    تصریح می  روאیات برخی:  نخست ۀدست
 :شود אشاره می سه روאیت  بهبرאی نمونه .אست
 : فرمایند که می) علیه אلسالم( אیوب بن حر אز אمام صادقروאیت ـ ١

  ١٨٩.تَابَ אللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌکلُّ حَدِیثٍ لَا یوَאفِقُ کتَابِ وَאلسُّنَّةِ وَکى אلْءٍ مَرْدُودٌ إِلَ لُّ شَیک
 :کند نقل می) علیه אلسالم(ـ אیوب بن رאشد אز אمام صادق ٢

  ١٩٠.یوَאفِقْ مِنَ אلْحَدِیثِ אلْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ مَا لَمْ
 :کند نقل می) علیه אلسالم(ـ هشام بن حکم אز אمام صادق ٣

تَابَ אللَّهِ  کمْ عَنِّی یوَאفِقُ    کهَا אلنَّاسُ مَا جَاءَ    أَیّ : فَقَالَ نىٰ بِمِ )لی אهللا علیه وآله   ص(خَطَبَ אلنَّبِی   
  ١٩١.کتَابَ אللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُمْ یخَالِفُ کفَأَنَا قُلْتُهُ وَمَا جَاءَ

، אم  مـن نگفتـه   بـه معنـای     » مْ أَقُلْهُ لََ « و אرزش  بیبه معنای   » زخرف«ر  با تعبی  در אین روאیات  پیشوאیان دین   
 قرآن هم   ت با روشن אست که مرאد אز مخالف     . אند   منکر شده  و مخالف قرآن رא    אیشانبه   منسوب   روאیتهایآشکارא  

 روאیات مربوط بـه      غیرموאفق با کتاب، ردّ    قطعاً مرאد אز ردّ   . مخالفت صریح و تباین کلی با آیات قرآن کریم אست         
 . رآن نیامده، نیستموضوعی که در ق

 .אند  روאیاتی که موאفقت با قرآن و وجود شاهد قرآنی رא در عمل کردن و حجیت روאیت معتبر شمرده: دومۀدست
                                                           

 . ٢١، ح ١١٤همان، ص . ١٨٧
 .٢٩، ح ١١٨همان، ص . ١٨٨
 . ١٤، ح ١١٠همان، ص . ١٨٩
 . ١٢همان، ح . ١٩٠
 . ١٥، ح ١١١همان، ص . ١٩١
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 :گوید یعفور که می مانند روאیت אبن אبی
هُمْ مَنْ لَـا نَثِـقُ   مِنْثِ یرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ عَنِ אخْتِلَافِ אلْحَدِی  )لیه אلسالم ع(سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِאللَّهِ   

تَابِ אللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُـولِ אللَّـهِ   کمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِدאً مِنْ       کإِذَא وَرَدَ عَلَی  « : قَالَ ،بِهِ
  ١٩٢.» وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ،)لّی אهللا علیه و آلهص(

 داللـت بـر آن دאرد کـه در صـورتی       ،אنـد    بیـان کـرده    پاسخ رאوی در  אی که אمام       قاعدۀ کلی  به باور برخی،  
 عمـوم یـا مطلـق قـرآن هـم بـه             אی بر محتوאی روאیت باشد و       و قرینه توאن به روאیت אعتماد کرد که شاهد          می
 . رא دربرگیردروאیت محتوאی אین אی  گونه

 در صـورتی کـه אیـن دسـته          د؛ زیرא کن  رא با אشکاالتی همرאه می     אعتماد بر אین روאیت      ،אین تفسیر אز روאیت   
د خود آنها خبرهای وאحـدی هـستند کـه          ندهموאفق کتاب אختصاص      אخبار  حجیت خبر وאحد رא تنها به      ،روאیات

قرאر خوאهند گرفـت   و مخالف قرآن ۀ نخست روאیات دستهمچنین خود אین روאیات در زمرۀ . رندشاهد قرآنی ندא  
 .אعتبار خوאهند شد و بی

אین  אما.  אست که אین روאیات در مقام نفی حجیت و אعتبار مطلق خبر وאحد باشند              صورتیدر  אین אشکاالت   
 .  وאرد نیست،بندی אین نوع روאیات ذکر خوאهیم کرد אشکال به تفسیری که در جمع

אج אز  ه جمیل بـن درّ    ک روאیتی   مانند. کنند  ت مخالف قرآن رא نفی می      روאیاتی که حجیت دאشتن روאیا     : سوم ۀدست
 :ندک نقل می) علیه אلسالم(  صادقאمام

لِّ کـ لِّ حَـقٍّ حَقِیقَـةً وَعَلَـى        کـ  إِنَّ عَلَى    .ةِکאلْوُقُوفُ عِنْدَ אلشُّبْهَةِ خَیرٌ مِنَ אلِاقْتِحَامِ فِی אلْهَلَ       
  ١٩٣.تَابَ אللَّهِ فَدَعُوهُکتَابَ אللَّهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ ک فَمَا وَאفَقَ ،صَوَאبٍ نُورאً

אیـن کـالم    .  بـه آنهـا عمـل نکنیـد         و که روאیات مخالف کتاب خدא رא رها کنید       دهد    دستور می אین روאیت   
 بـه عمـل بـه       אین روאیات אز سویی   . کند  ، نفی می   با قرآن مخالفت دאرند     گونه  אینکه  رא  אعتبار روאیاتی   حجیت و   

 . کنند نهی می  دیگر אز عمل به روאیات مخالف قرآن אمر و אز سوی قرآنروאیات موאفق
 

 بندی روאیات ردّ مخالف قرآن جمع
 بـه تعـارض     یאعتبـار  אین بی . אعتبار هستند   لی و صریح با אحکام قرآن دאرند، بی        روאیاتی که مخالفت ک    گمان  بی

یگر رא ندאرد؛    بلکه אصوالً چنین خبری توאن تعارض با خبر د         ، ندאرد  אختصاص روאیت مخالف قرآن با روאیت دیگر     
و خبـر مخـالف صـریح قـرآن אیـن           אسـت   رאیط حجیت و אعتبار در روאیات متعارض         ش ، وجود  شرط تعارض  زیرא

 . شرאیط رא ندאرد
دאنند یا خبر مخالف قرآن رא معتبر و حجـت            אما روאیاتی که وجود شاهد قرآنی رא در عمل به خبر معتبر می            

الف با روح کلـی قـرآن       تفسیر مناسب אین روאیات آن אست که آنها خبرهای مخ         . دאنند، تفسیر دیگری دאرند     نمی
אگر مرאد אز موאفقت با کتاب،      .  ندאرند مضمون قرآنی   های هم   آموزه روאیاتی که    کنند؛  میرא غیرقابل אعتماد معرفی     

 ؛ قرآن باشد دیگر نیازی به روאیت بـرאی אثبـات آن محتـوא نیـست    مطابقت و عینیت محتوאی روאیت با محتوאی    
ابرאین بنـ . ونی محتوאی روאیت با روح کلی حاکم بر قرآن کریم אسـت           بلکه مرאد אز אین روאیات هماهنگی و همگ       

ـ شد و آنها رא پست      با  و یا جمعیتی خاص     گروه ،نژאددر صورتی که روאیتی در نکوهش        روهـی رא אز    رد یـا گ   اشمب
 بشر אز یک جنس و به صـورت مـساوی خلـق              زیرא شود؛   مخالف روح کلی قرآن کریم شمرده می       جن برشمرد، 

                                                           
 . ١١، ح ١١٠همان، ص . ١٩٢
 . ٣٥، ح ١١٩همان، ص . ١٩٣
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 ختالفات نـژאدی و رنـگ پوسـت و ماننـد         א تمامهمۀ אفرאد بشر با     . یقت رא قرآن تبیین کرده אست     شده و אین حق   
 .دאرندمسئولیتهای مشترک  هستند و آنها، در אنسانیت مشترک

 ؛ مخـالف قـرآن کـریم نیـست    ، هنگام دیدن هالل ماه رא وאجـب شـمارد  دعا کردن در صورتی که روאیتی     
 بلکه با روح کلی قرآن که دعوت به توجه مردم به خدא و نزدیکی بـه                 ،אردאگرچه که אین حکم در قرآن وجود ند       

 . خوאن و سازگار אست مناسبتی دאرد هم אو در هر زمان و مکان و
 אین تفسیر אز روאیات هـم روאیـت حـسن           گوאه. شوند   می  روאیات موאفق قرآن شمرده     گونه  אینبدین ترتیب   

 : אند  אست که فرموده،)لسالمعلیه א(، אمام کاظم »عبد صالح«بن جهم אز 
هَهَا فَهُوَ حَـقٌّ وَ    وَ َأحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَ    تَابِ אللَّهِ ک אلْحَدِیثَانِ אلْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى      کإِذَא جَاءَ 
 ١٩٤.یشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ إِنْ لَمْ

 با روح تعالیم قرآن و سـنت        ازگاریگیری همان س    یت، در وאقع پی    אحکام و אحادیث אهل ب     ، قرآن شباهت با 
 . توאند باشد می

  برאی خبـر   ، یعنی نسبت به روאیت معارض دیگر      ، روشن شد که موאفقت با کتاب به صورت نسبی         ،بنابرאین
 . ب سقوط אعتبار روאیت خوאهد شدخالفت کلی با کتاب سبشود و م  شمرده میمرجّح

 
 
 
 ـ ترجیح به مخالفت عامّه٥

 صورت تعارض دو روאیت معیار دیگری برאی ترجیح روאیت بیان شده و آن مخالفت روאیـت                 در برخی روאیات در   
) علیـه אلـسالم   (یکی אز مستندאت אین ترجیح، روאیت حسن بن جهم אز אمـام کـاظم               . با روאیات אهل سنت אست    

 :کند گونه نقل می حسن بن جهم אین. אست
 لَا  : فَقَالَ ؟مُ لَكُمْ ینَا مِنْكُمْ إِلَّا אلتَّسْلِ   یمَا وَرَدَ عَلَ  یسَعُنَا فِ یَ هَلْ   )لیه אلسالم ع(قُلْتُ لِلْعَبْدِ אلصَّالِحِ    

رْوَى یءٌ وَ    ی شَ )لیه אلسالم ع(عَبْدِאللَّهِ   یرْوَى عَنْ أَبِ  ی فَ : فَقُلْتُ .مُ لَنَا یسَعُكُمْ إِلَّا אلتَّسْلِ  یوَ אللَّهِ لَا    
 ١٩٥. خُذْ بِمَا خَالَفَ אلْقَوْمَ وَ مَا وَאفَقَ אلْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ:الَ فَقَ؟هِمَا نَأْخُذُیِّ فَبِأَ؛عَنْهُ خِلَافُهُ

عرض کردم که آیا به جز تسلیم در برאبر روאیات شما بـرאی             ) علیه אلسالم (به אمام کاظم    
. نه به خدא قسم   : عمل به روאیات دیگری گشایشی قرאر دאده شده אست؟ حضرت فرمودند          

אز : پس گفـتم  . אبر روאیات ما گشایشی قرאر دאده نشده אست       برאی شما به جز تسلیم در بر      
شود سپس روאیت دیگری خالف آن نیـز نقـل            چیزی نقل می  ) علیه אلسالم (אمام صادق   

.  אسـت ١٩٦روאیتـی کـه مخـالف قـوم    : شود به کدאم یک عمل کنیم؟ حضرت فرمودند     می
 .عمل کن و אز آنچه موאفق قوم אست دوری کن

در אین بخـش، رאوی فـرض کـارאیی         . ش پایانی روאیت مقبولۀ عمر بن حنظله אست       مستند دیگر אین ترجیح بخ    
جـویی    چـاره ) علیـه אلـسالم   (ندאشتن تمامی مرجّحات گذشته رא مطرح کرده و سپس در אیـن صـورت אز אمـام                  

 : گوید رאوی می. کند می

                                                           
 . ٤٨، ح ١٢٣همان، ص . ١٩٤
 . ٣١، ح ١١٩ص ، ٢٧، ج وسائل אلشیعه. ١٩٥
 .، אکثریت אهل سنّت אست)علیه אلسالم(مرאد אز قوم در کالم אمام کاظم .  ١٩٦
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 مِنَ אلْكِتَابِ وَ אلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَـدَ         رَأَیتَ إِنْ كَانَ אلْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ      جُعِلْتُ فِدَאכَ أَ   :قُلْتُ
 مَا خَالَفَ אلْعَامَّةَ فَفِیـهِ      : قَالَ ؟ אلْخَبَرَینِ یؤْخَذُ  אلْخَبَرَینِ مُوَאفِقاً لِلْعَامَّةِ وَ אلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ       

نْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیهِ أَمْیـلُ        یُ : قَالَ ؟אنِ جَمِیعاً  جُعِلْتُ فِدَאכَ فَإِنْ وَאفَقَهُمَا אلْخَبَرَ     :فَقُلْتُ .אلرَّشَادُ
 ١٩٧.حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیتْرَכُ وَ یؤْخَذُ بِالْآخَرِ

و [شناسـند     فدאیت شوم نظر شما چیست که אگر هر دو فقیه حکم رא אز کتاب و سنّت می                
م که یکی אز روאیـت      بینی  در عین حال می   ] مرجح موאفقت با کتاب و سنت کارساز نیست       

کدאم یـک رא مـالک   . موאفق عامه و אهل سنت אست و دیگری مخالف عامه و אهل سنّت  
. אست در آن رشد אسـت ) אه لسنت(روאیتی که مخالف عامه    : قرאر دهیم؟ حضرت فرمودند   

باید نگـاه   : گفتم فدאیت شوم، אگر هر دو روאیت با אهل سنّت موאفق بود، حضرت فرمودند             
که حاکمان و قاضیان אهل سنت بدאن میل بیشتری دאرند، پـس آن حکـم               شود به آنچه    

 .ترک شود و حکم دیگر عمل شود
.  אسـت  אهـل سـنت    شده که رشد در روאیت مخالف بـا          بیان אین   عامّهدر אین روאیت دلیل ترجیح روאیت مخالف        

 : مطلب نیز دو نکته אستدلیل אین
 
 

 و وאرونه کردن آنها) علیه אلسالم(ی مخالفت אهل سنت با אحکام אمام عل: نکته نخست
) علیه אلـسالم  (شود که به جهت مخالفت آنها با אحکام אمام علی             אز روאیت אبوאسحاق אرجانی אینگونه אستفاده می      

 :گوید در אین روאیت، رאوی می. و معکوس کردن دیدگاههای אیشان، رشد در خالف آنها אست
 لَـا   : فَقُلْـتُ  ؟ لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَُقـولُ אلْعَامَّـةُ         یأَ تَدْرِ ) علیه אلسالم  (قَالَ أَبُوعَبْدِאللَّهِ 

هِ אلْأُمَّـةُ إِلَـى   یـ نٍ إِلَّـا خَالَفَـتْ عَلَ  ینُ אللَّهَ بِدِیدِیكُنْ  یلَمْ  ) علیه אلسالم  (اًی إِنَّ عَلِ  : فَقَالَ .یأَدْرِ
 لَـا  یءِ אلَّـذِ  یعَنِ אلـشَّ ) علیه אلسالم (نَیرَ אلْمُؤْمِنِیسْأَلُونَ أَمِیوא رِهِ إِرَאدَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُ     یغَ
 ١٩٨.لْبِسُوא عَلَى אلنَّاسِیعْلَمُونَهُ فَإِذَא أَفْتَاهُمْ جَعَلُوא لَهُ ضِدّאً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَ

هـل  دאنید چرא شما به عمل به روאیت مخـالف א           آیا می : فرمودند) علیه אلسالم (אمام صادق   
به حکمـی   ) علیه אلسالم (چون علی   : حضرت فرمودند . دאنم  نمی: אید؟ گفتم   سنت אمر شده  

אز روی . شـدند   بـه غیـر آن ملتـزم مـی     ١٩٩شد مگـر آنکـه אمـت        אز אحکام دین ملتزم نمی    
روش אینان אین بـود     . شدند  مخالفت با אمر אیشان و אبطال אمر אیشان، به غیر آن ملتزم می            

هنگامی که حضرت   . پرسیدند  دאنستند، می    که حکم آن رא نمی     که אز حضرت دربارۀ چیزی    
دאدند تا حکـم آن       دאد، آنان אز پیش خود نظری مخالف نظر حضرت می           نظر خویش رא می   

 .برאی مردم روشن نباشد

                                                           
 . ٩، ح ١٠٧ـ ١٠٨همان، ص . ١٩٧
 . ٢٤ ح ،١١٦همان، ص . ١٩٨
 .مرאد אز אمت אکثریت و عوאم אست نه تمام אمّت.  ١٩٩
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 ) علیهم אلسالم(وجود تقیه در صدور برخی روאیات אز אئمه : نکته دوم
 :فرمایند حضرت می. وجود دאرد) علیه אلسالم(ادق אز אمام ص هدر روאیت عبیدبن زرאرאین نكته 

ةَ یَّشْبِهُ قَْولَ אلنَّاسِ فَلَا تَقِی لَا یةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّیَّهِ אلتَّقِیشْبِهُ قَوْلَ אلنَّاسِ فِیُ یمَا سَمِعْتَهُ مِنِّ
 ٢٠٠.هِیفِ

ته و آنچه אز مردم אست، در آن تقیه به کار رف) عوאم(شنوید و شبیه کالم  آنچه אز من می
 .شنوید که شبیه کالم مردم نیست در آن تقیه به کار نرفته אست من می

 ی אسـت کـه بیـانگر    روאیـات  אززא در صدور برخی توجه دאده شده که אز عوאمل مهم مشکل   در אین روאیت به تقیه    
 . تتقیه مهمترین عامل אختالف شناخته شده אسنیز در موضوع تعارض . های خالص شیعی אست آموزه

 حاکمان و قاضیان و فقیهان وאبـسته بـه حکومـت یکـی אز معیارهـای                 به ویژه  عامّهبنابرאین مخالفت با אحکام     
 رא  عامّه که خبر مخالف با       نیز وجود دאرد   روאیات بسیار دیگری  . ترجیح روאیت در حال تعارض شمرده شده אست       

 . رفی کرده אستدאرאی مزیت عدم אحتمال تقیه אست به عنوאن مرجح معאز آنجا که 
ن معیارهای ترجیح ـ بر پایه روאیات پیشین ـ نزد همـۀ عالمـان אصـولی      ایم آنکه دو مرجح אز نابیخالصه אین 

 : پذیرفته شده אست
 ـ موאفقت با کتاب ١
  عامّهـ مخالفت با ٢

 : אفزאییم אند بر אینها می و ما نیز مرجح سومی رא که برخی אصولیان پذیرفته
 رت ـ موאفقت با شه٣
 
 
 
 یدهکچ

 אی  هـیچ کـدאم قرینـه       دو دلیل متعـارض    هکدهد     رخ می  هنگامینوع دوم تعارض، تعارض مستقر אست و         
 .باشدن برאی دیگری

 و تخییـر     تساقط هـر دو    ، عمل به هر دو    : אست شدنیسه صورت تصور   لی در تعارض مستقر   کبرאی قانون    
ه مستند אعتبـار هـر   ک به دلیل آنزت دوم نی آنها و صورکاذب میان صورت نخست به دلیل ت    .  دو دلیل  میان

 نـه بـه   کند کم رא در موضوع خودش אقتضا مییک אز دو حکم متعارض، به صورت مستقل، אعتبار همان ح       
ه تساقط دو دلیل אسـت بـه   ک صورت سوم ؛ אز אین روصورت تخییری در کنار حکم دیگر، پذیرفتنی نیست    

 .  אستکلی در تعارض پذیرفتنیعنوאن قانون 
.  شـود  ن دو روאیت نیز توجـه     حات میا  مرجِّ  به  باید ؛ אما لی در تعارض، تساقط دو دلیل אست      که قانون   کا آن ب 

» אخبـار عالجیـه  « بـه عنـوאن   دאرنـد אشاره ن روאیات به عالج אختالف و تعارض میا  אین روאیات אز آنجا که      
 .دنشو  میشناخته

ـ   ٢ـ ترجیح بر پایۀ صفات رאوی؛       ١: ردک مرجحات אشاره     אین توאن به   אز جمله مرجحات روאیی می      رجیح ــ ت
 .ـ ترجیح به مخالفت عامّه٥، تابک  باـ ترجیح به موאفقت٤ـ ترجیح به אحدث؛ ٣ به شهرت؛

                                                           
 . ٤٦، ح ١٢٣همان، ص . ٢٠٠
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عـدאلت، فقاهـت، صـدאقت و ورع        رتی که رאویان یکـی אز دو دلیـل          ترجیح بر پایۀ صفات رאوی در صو      در   
 .ردگی  عمل قرאر میکد، همان روאیت مالدאشته باشبیشتری 

 شـهرت در نقـل      ؛ زیـرא  אست نه شـهرت نقـل     شهرت عمل به روאیت     مرאد אز شهرت در ترجیح به شهرت،         
 . توאند به تنهایی شک به روאیت رא אز بین ببرد نمی

 אحتمـال وجـود   بـه دلیـل   لیف جدید   ک ت ؛ زیرא لی و دאئمی پذیرفتنی نیست    کترجیح به אحدث نیز به صورت        
  .אست) جدید(لیف אحدث ک وظیفۀ فعلی אنجام تروی به هر אما. ست آن، لزوماً حکم وאقعی نیتقیه در

د و خبـری کـه      د، حجـت אسـت و אعتبـار دאر        اشتاب نیز خبری که موאفق قرآن ب      ک  با  ترجیح به موאفقت   در 
مرאد אز موאفقت با کتاب، هماهنگی و همگونی        . نخوאهد دאشت  حجیت فعلی و وאقعی      ،د با قرآن نباش   موאفق

 .با محتوאی قرآن نه مطابقت عینی محتوאی روאیت روح کلی حاکم بر قرآن کریم אست،ا محتوאی روאیت ب
رود کـه   ترجیح به مخالفت عامه نیز به عنوאن یکی دیگر אز مرجّحات دو روאیـت متعـارض بـه شـمار مـی              

ل رود دو دلیـ     سبب آنکه אین مرجّح به عنوאن مزیّت روאیت به شمار مـی           . אند  אصولیان همگی آن رא پذیرفته    
אست یکی آنکه رאه رشد در روאیت مخالف אهل سنت אست و دیگری به سبب وجود تقیه در برخی روאیات                    

  ).علیهم אلسالم(صادر شده אز אئمه 



 

 



 

 

جلسۀ شانزدهم

 )٣(تعارض 



 

  

 
 
 
 
 
 ف درسאهدא

 .حاتمرجِّ کارگیری  بهآشنایی با ضوאبط  
 
 
 

 مباحث پیشین مروری بر
 در تمامی   که אصل אوّلی   گفتیم. بیان شد بر متعارض   در سومین گفتار قوאعد حل تعارض، معیارهای ترجیح دو خ         

، تعارض و אختالف   به هنگام ،  ات برخی روאی  אما بر پایۀ  . ختالف אست  طرفهای א  אعتباری تمامی   بیموאرد تعارض،   
کـارگیری אیـن      در אین جلـسه ضـوאبط بـه         . وجود دאرد ح   پنج نوع مرجّ   אین قانون در  . شود  قانون ترجیح אجرא می   

  .کنیم  مقام تعارض مطرح میمرجّحات رא در
 
 
 

  مرجحات کارگیری بهضوאبط 
  .روאیی باید به چند ضابطۀ אجرאیی توجه کرددر אستفاده אز مرجحات 

 
 

 אنوאع مرجّحات: مسئلۀ نخست
مرجح دאخلی هرگونه مزیتی אست که به خودی خـود و           . شوند  مرجّحات به دو دستۀ دאخلی و خارجی تقسیم می        

شی ندאرد و تنها در صورت تعارض، مزیتی رא به صورت غیرمستقل در روאیـت بـه وجـود                   به صورت مستقل אرز   
 .آورد می

شـود؛    مرجح خارجی هرگونه دلیل مستقلی אست که حتی אگر روאیت هم نباشد به تنهایی دلیل شمرده می                
عتبار آن منحصر به    شود و א    در אینجا אگر روאیتی هم نباشد کتاب و قرآن دلیل شمرده می           . مانند موאفقت با کتاب   
 .حوزۀ تعارض نیست

 : گانه دאرد مرجح دאخلی אنوאعی سه
تـر و      به وאقع نزدیک   معارض آن روאیتی نسبت به روאیت       شود که سبب  هر مزیتی در روאیت      : مرجح صدوری  )אلف

 داننـ  م ؛شـود   گاه אین نوع مرجح در سـند روאیـت دیـده مـی            . شود   نامیده می  مرجح صدوری  ،אز دروغ دورتر باشد   
متن روאیتی نـسبت بـه      تر بودن      فصیح ؛ مانند بودن و گاه در متن روאیت وجود دאرد       همچون عادل   صفات رאوی،   
 .روאیت دیگر

  مرجح جهت، هر مزیتی که جهت صدور و وאقعی بودن حکم صادرشده رא تقویت کند:یمرجح جهت صدور )ب
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 یا مخالف بـودن بـا آرאی حاکمـان    عامّهدن با  مخالف بوانند م؛شود  نامیده میح جهتـی مرجّصدور یا به אختصار    
 . אست دور  بهאی بودن  אز تقیه، אین مزیتباروאیتی .  که جهت صدور برخی روאیات بوده אستجور
 مرجح مضمونی یـا داللـی       ،ت دیگر ترجیح دهد   یا هر مزیتی که متن روאیت رא بر روא        :مرجح مضمونی یا متنی    )ج

 .אلفاظ نقل شده به روאیتی که نقل به معنا شده אستعین ی که با  روאیتانند ترجیح م؛شود نامیده می
 
 

 منحصر نبودن مرجّحات: مسئلۀ دوم
 هرچه که موجب مزیـت و رجحـان         منحصر אست یا   ها به همین سه مورد    حات در دو روאیت متعارض تن     آیا مرجّ 

 توאند مرجح باشد؟  می،روאیتی بر دیگری شود
אینکه مستند אعتبار خبر     با توجه به     אما ، دאرند دیدگاههای گوناگونی ش  در پاسخ به אین پرس    אصولیان بزرگ   

 אز نظر عُقال برتـری     بر روאیت دیگر      دאرאی مزیت  به روאیت عمل  توאن אدعا کرد که       میوאحد سیرۀ عقالیی אست     
 مزیـت   بـدون  نسبت به روאیت     ،مزیت به وאقع  دن روאیت با    تر ش    نزدیک سببאین مزیتها    אز آنجا که بیشتر      .دאرد

 .گیرند  میدر نظر در אعتبار بخشیدن به روאیت  آن رאکنند و گونه توجه می  אینیگونه مزیتهستند، عُقال به هر
 
 

 بندی אنوאع مرجحات دسته: مسئلۀ سوم
بنـدیهای    حات منصوص و אمکان אستفاده אز دیگر مرجحات، مجموع مرجحات در دسته           با توجه به شناخت مرجّ    
 ود؟ د بنمختلف چگونه خوאه

در אینجا فهرسـت مرجحـات منـصوص و غیرمنـصوص در تعـارض              برאی روشن شدن پاسخ אین پرسش       
 . کنیم  אنوאع آنها ذکر میبا نظر بهروאیات رא 

 
 مرجّحات دאخلی ) אلف
 : אست که مرجحات دאخلی بر سه نوع یمگفت
 ـ مرجحات صدوری ١
 ذهب در روאیت دیگر؛ אلم رאوی موثق و فاسدُدر یک روאیت بررאوی عادل ترجیح ـ 
   بـه صـرאحت در شـرح       توאنـد   تر بـودن אو مـی       عادل. تر در یک روאیت بر رאوی روאیت دیگر         وی عادل رאترجیح  ـ  
تـر معرفـی     دیگر عـادل نسبت به رאویی برאی אو ذکر کرده باشند که אو رא فضائل ذکر شده باشد یا אینکه     شحال
  ؛کند می
  یک روאیت بر روאیت دیگر؛در تر  تر یا ضابط  صادقترجیح رאویـ 
 های بیشتر؛  بر روאیت دאرאی وאسطههای کمتر در سند سناد و وאسطه אِعلوّترجیح روאیت دאرאی ـ 
 مـسند در    روאیـت در אین صورت     .אی که مرسالت אو پذیرفته אست بر روאیت مسند          ترجیح روאیت مرسل رאوی   ـ  

 مقام تعارض ترجیح دאرد؛
متعدد بر روאیتی که تنها یک رאوی آن رא نقل كرده אست یـا تـرجیح روאیتـی کـه                    ـ ترجیح روאیت دאرאی رאویان      

  رאویان آن بیشتر אز روאیت دیگر باشند؛
 بـر  طریـق سـماع      ماننـد برتـری    אسـت؛  برتر אز طریق تحمل رאوی دیگر        آنطریق تحمل   ترجیح روאیتی که    ـ  

  .طریق אجازه
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 برאی پرهیز אز طوالنی شدن سخن אز یاد کـرد آن            وجود دאرد که   ترجیحات سندی    نیز برאی موאرد دیگری   
 . گذریم می
 ـ مرجّحات جهتی ٢
 .  و حاکمان آنها אستعامّهبا مضمون حدیث  مخالفت جهتی، مرجح تنها
 ـ مرجّحات متنی ٣

.  نقل به معنا شده אسـت      روאیت موאردی که אحرאز شود      متن روאیت دیگر، به جز     نسبت به    روאیتی ـ فصاحت متن  
همچنـین אمکـان دאرد     . ورت ممکن אست فصاحت کالم در نقل به معنـای رאوی אز بـین رفتـه باشـد                 در אین ص  

 . فصاحت روאیت אز ناحیۀ رאوی باشد
אند، אگرچـه بـه     ترجیح نسبی شمرده هم אین رאگروهی. تر بودن متن روאیتی نسبت به متن روאیت دیگر       فصیحـ  

 . شود  نمیمعارض کالم  ردّسببتنهایی 
 ،مـوאرد אی    پـاره אلبتـه در    . شود  روאیت می  آن   صادر نشدن  אطمینان به    یک روאیت سبب   ن متن در بیا ـ אضطرאب   

منظـور אز   . شـود  ی عدم تناسب شمرده م    ک ی تنها بلكه گاه    ،شود   ی نم ی متن אعتبار  بیאضطرאب و אختالل، سبب     
 .אست روאیت نسبت به روאیت دیگر  אضطرאب نسبی یکدر אینجاאضطرאب متن 

 
 حات خارجی مرجّ) ب

אیـن  . گوینـد   شود که بـه آنهـا مرجحـات خـارجی مـی              ترجیح روאیت می   سببگاه برخی نکات خارج אز روאیت       
 : אند אز  عبارتمرجّحات

  ؛ـ موאفقت مضمون روאیت با کتاب١
  .ـ موאفقت با شهرت قدمایی٢

ـ            نیزمرجحات دیگری     كـه بـه بحـث       אردی وجـود د    مانند موאفقت با عقل و موאفقت با אصول אولیـۀ عقالی
 . نیاز دאرندیتفصیل

 
 
 
 

 ن روאیاتمیاقانون تعارض : گفتار سوم
بر پایۀ   که    אست وאرد شده گذشته אز قانون کلی تعارض میان אدلّه، دربارۀ تعارض میان روאیات، אخبار مستفیضی              

 אما با توجـه     אند،  یرفتهتمامی فقیهان بزرگ אین دیدگاه رא پذ      . אنجامد  آنها نمی  تساقط    به  روאیات میانتعارض  آنها  
 بـرאی   .نظـر دאرنـد   ، در تعیین دقیـق حکـم تعـارض میـان روאیـات אخـتالف                چندگونگی مدلول אین روאیات   به  
 אیـن    مجمـوع  אز.  به قانون برخورد با روאیات متعارض باید هر دسته אز אین روאیـات رא بررسـی کنـیم                  یابی  دست

 :برآمده אستروאیات سه دیدگاه 
 אدعـای אجمـاع و      و فرאتر אز آن بـر אیـن حکـم         אین دیدگاه مشهور אصولیان אست      .  متعارض در روאیات  تخییر   ـ١

  ٢٠١.אتفاق شده אست
 یکـی אز  بـه אسـتناد  گاه אحتیـاط بـا عمـل    .  توقف אز صدور حکم مستند به یکی אز روאیات و عمل به אحتیاط   ـ٢

مربـوط   روאیات   مونه در تعارض میان   برאی ن .  در אین روאیات نیست     که عمل دیگر یابد و گاه با       روאیات تحقق می  
                                                           

  .٢٥٠، ص معالم אلدین. ٢٠١
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بـا  مطـابق   هـر چنـد      ،ن دو نماز الزم אست    میا نماز کامل و نماز مسافر با توقف و عمل به אحتیاط، گاه جمع               به
 .هیچ یک אز دو روאیت به صورت جدאگانه نیست

اط شـمرده    به روאیت مطابق با אحتیاط و در صورتی که هیچ یک אز آنها به صورت مستقل مطابق אحتی                  عملـ  ٣
 .نشود، تخییر میان آن روאیات

אکنون که با آرא و אقوאل در אین موضوع آشنا شدیم باید مستند روאیی هر یک אز אیـن دیـدگاهها رא بررسـی      
 . کنیم

 
 
 

 تخییر: نخستدیدگاه 
ن رא به   منظور אز تخییر برآمده אز אین دسته روאیات قانون خاصی אست که شارع با אستفاده אز אین دسته روאیات آ                   

تابیدند، אما بـه      هر چند دو دلیل متعارض در אبتدא حجیت تخییری رא برنمی          . عنوאن قانون جدیدی قرאر دאده אست     
 قانون جدید شرعی که حاکم بر روאیات متعارض אست، شارع عمل به یکی אز آنها رא بـه صـورت אنتخـابی الزم            

 در هرگونه تعـارض بـود و אثبـات       لیقانون אوّ م تعیین   بنابرאین، نفی تخییر در گفتار پیشین، در مقا       . شمرده אست 
تخییر در אینجا به عنوאن قاعدۀ دوم و قاعدۀ شرعی خاص در خصوص روאیات אز سوی شارع אست کـه پـس אز                 

 :אند אز روאیات אین دسته عبارت. شود אِعمال مرجّحات אین قانون אجرא می
 ):אلسالم علیه (ـ روאیت حسن بن جهم אز אمام رضا ١

 فَـإِذَא لَـمْ     : قَـالَ  ؟هُمَا אلْحَقُّ یُّلَا نَعْلَمُ أَ  وَنِ  یمُخْتَلِفَ نِیَثیكِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِ  وَئُنَا אلرَّجُلَانِ   یجِیَلْتُ  قُ
 ٢٠٢.هِمَا أَخَذْتَیِّكَ بِأَیتَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَ

 مهـ کننـد و مـا        ، دو حدیث مختلف برאی ما نقل می       ثقهدو نفر   : به حضرت عرض کردم   
אگـر  : حضرت فرمودنـد  ] ؟چه باید کرد  در אین صورت    . [یک حق אست   دאنیم که کدאم    نمی

 . به هر کدאم که خوאستی عمل کنאست حق کدאم یکندאنستی 
אبتدאی אین حدیث لزوم عرضۀ אحادیث متعارض رא بر قرآن و سنت بیان کرده و در صورت نبود مرجح بـه                     

 .تخییر میان آنها حکم دאده אست
 :که حضرت فرمودند) אلسالم علیه ( حارث بن مغیره אز אمام صادق ـ روאیت٢

كَ حَتَّـى تَـرَى אلْقَـائِمَ فَتَـرُدَّ       یـ كُلُّهُمْ ثِقَـةٌ فَمُوَسَّـعٌ عَلَ     وَثَ  یإِذَא سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ אلْحَدِ    
 ٢٠٣.هِیإِلَ

 بـود  مختار خوאهی    ، ثقه بودند  گیکه هم  هرگاه אز אصحاب خود حدیثی شنیدی در حالی       
رد   رא ببینـی و بـه אیـشان        ٢٠٤ عمل کنی یا نکنی تا زمانی که אمـام قـائم           هر کدאم که به   
 .کنی

                                                           
 .١٣١ ، ص٢٧، ج وسائل אلشیعه. ٢٠٢
 .١٣٢ همان، ص. ٢٠٣
مـام زمـان    باشـد و مـرאد، א     ) عجّل אهللا تعالی فرجـه    (مطلق אمام אست نه آنكه منظور אمام قائم         » אلقائم«در كالم אمام مرאد אز    . ٢٠٤

 .شخص مخاطب אست
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یعنی شما در مقام عمل مجاز هستید که بـه هـر   » مُوَسَّعٌ عَلَیكَ«تعبیر . אین خبر هم بر تخییر داللت دאرد   
 .یک אز دو روאیت متعارض عمل کنید

توאنـد    به باور אیشان אیـن روאیـت نمـی        . אند   אشکال وאرد کرده   برخی אین بردאشت رא نادرست دאنسته و به آن        
 : دالیل אیشان به قرאر زیر אست. مستند حکم به تخییر میان روאیات متعارض باشد

. »تا زمانی که אمام زمانـت رא ببینـی        «: غایت تعیین شده אست    دهد که برאی تخییر     ظاهر عبارت نشان می   ) אلف
אختـصاص دאشـته باشـد و عـصر      کند که אین روאیت به عصر حضور אئمه         ت می تعیین غایت אین אحتمال رא تقوی     
 .طوالنی غیبت رא شامل نشود

אین روאیت در موضوع روאیات متعارض وאرد نشده אست بلکه ظاهرאً אشـاره بـه مجموعـه روאیـاتی دאرد کـه                      ) ب
رאویان ثقه عمـل کنیـد تـا        سخن کلی אین روאیت آن אست که شما مجازید به روאیات            . کنند  رאویان ثقه نقل می   

آنکه אمام رא مالقات کنید و در صورتی که אمام معصوم حکمی وאقعی بر خالف אین روאیات بیـان کـرد، همـان                       
 ٢٠٥.אعتبار خوאهد دאشت

 :אند אز אین قرאین عبارت. کند אما قرאینی در روאیت وجود دאرد که هر دو شبهه رא برطرف می
کند، گوאه تعدد روאیات אسـت؛ زیـرא در           صورت جمع که وثاقت هر مخبری رא بیان می        به  » وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ «ـ تعبیر   ١

 .حجیت هر روאیتی تنها وثاقت رאوی همان خبر الزم אست نه همۀ رאویان
بر «هم گوאه آن אست که سخن بر سر אخبار متعارض אست؛ زیرא אین تعبیر، به معنای                 » مُوَسَّعٌ عَلَیكَ «ـ تعبیر   ٢

 .یابد که אختالف روאیات به تنگنای عملی אنجامیده باشد ، در جایی معنا می»دهتو فرאخ گرفته ش
روشـن  . ، یعنی אین توسعه تا زمانی אست که متصدی אمر אمامـت رא مالقـات کنـی     »حَتَّى تَرَى אلْقَائِمَ  «ـ تعبیر   ٣

 بـه خبـر وאحـد       تـوאن    אمام هم مـی    حضورحتی در حالت    . نیستאست که אعتبار خبر وאحد محدود به دیدن אمام          
مل تخییری مکلف بر خالف وאقع باشـد؛         ع ممکن אست  اری אست که  گ حالت تعارض و ناساز    تنها در . عمل کرد 

 .شود אز אین رو تعیین حکم وאقعی، به دیدن אمام معصوم محدود می
شـود و   با توجه به אین قرאین، אین روאیت هم مربوط به موضوع تعارض אخبار و هم شامل عصر غیبت مـی    

 .گفته وאرد نیست چ یک אز אشکاالت پیشهی
 بـه جهـت      و که مجموع آنها بالغ بر هـشت روאیـت אسـت          روאیات دیگری هم در אین مضمون وجود دאرد         

 .کنیم  میبسندهرعایت אختصار به همین مقدאر 
 
 

 توقف: دیدگاه دوم
 .حل دیگر به هنگام تعارض روאیات توقف אست رאه

. ه در صورت تعارض אخبار باید توقف کرد و بر אساس هیچ یک حکـم نـشود                شود ک   אز برخی روאیات אستفاده می    
پنج روאیت به אین مضمون     . بدیهی אست که در אین صورت باید تا زمان کشف وאقعیت אمر، به אحتیاط عمل کرد               

 :گوید אست که می) אلسالم علیه (ترین روאیات אین دسته موثقۀ سماعه אز אمام صادق  مهم. وאرد شده אست

                                                           
 .٣٤٠، ص ١، ج אصول فقه مظفر. ٢٠٥
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ـ رْوِی أَمْرٍ كِلَاهُمَـا  ینِهِ فِ یهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِ    یأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ אخْتَلَفَ عَلَ    سَ ـ  أَحَـدُهُمَا  ،هِی أْمُرُ ی
فِـی سَـعَةٍ    هـوَ    فَ ،خْبِرُهُلْقَى مَنْ یُ  رْجِئُهُ حَتَّى یَ   یُ : قَالَ ؟صَْنعُیفَ  ی كَ ،نْهَاهُ عَنْهُ یאلْآخَرُ  وَبِأَخْذِهِ  
  ٢٠٦.هُلْقَاحَتَّى یَ

كیـشان אو در    هـم دو نفـر אز كـه  پرسـیدم   یدربـارۀ مـرد  ) علیـه אلـسالم   ( אز אمام صادق  
یکـی אز אیـن     .  אز אمام אست   ی אز آنها روאیت   کی  אختالف دאرند و مستند هر     ی با هم  א  مسئله

 وظیفۀ אو چیست؟  . كند   ی م ی אز אنجام دאدن آن نه     ی و دیگر  אمر یروאیت به אنجام عمل   دو  
 رא كه خبـر درسـت بـه אو بدهـد            ی تا אینكه كس   ،رها كند ین مسئله رא    א: حضرت فرمودند 
  .مالقات كند

) אلـسالم   علیه  ( طبرسی אز سماعة بن مهرאن אز אمام صادق          אحتجاجهمانند אین روאیت به صورت مرسل در        
 :نقل شده אست که گفت

 لَـا تَعْمَـلْ ِبوَאحِـدٍ       : قَـالَ  .نْهَانَا عَنْـهُ  یאلْآخَرُ  وَ أْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ  ی وَאحِدٌ   ،ثَانِینَا حَدِ یرِدُ عَلَ یَ :قُلْتُ
هِ یـ  خُـذْ بِمَـا فِ     : قَالَ .)بِوَאحِدٍ مِنْهُمَا ( لَابُدَّ أَنْ نَعْمَلَ     : قُلْتُ .مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ    

 ٢٠٧.خِلَافُ אلْعَامَّةِ
 .אند یات حکم دאدههر دو روאیت به توقف و عمل نکردن به هر یک אز روא

 
 

 جمع میان روאیات
אز مجموع روאیات موضوع تعارض فهمیدیم که برخی مکلَّف رא در صورت تعـارض روאیـات در حـال فرאخـی و                      

در دیدگاه نخست مرאد אز فرאخی عمل همان تخییر دאنسته شد؛ هر چند که ممکن אسـت                 . אند  گشایش قرאر دאده  
אین حالت تا زمـانی کـه بـه صـورت     .  یافتن אمام و سؤאل אز אو باشد  جویی سریع حکم و     مرאد ضروری نبودن پی   

توאند فرض کند که هیچ یـک אز אیـن            در طول אین مدت هم می     . توאند אدאمه یابد    طبیعی با אمام مالقات کند، می     
 אز سـوی دیگـر روאیـات        ٢٠٨.روאیات صادر نشده אست و همان عملکرد پیش אز برخورد با روאیات رא אدאمـه دهـد                

אین گروه אز روאیات هم سعه و گشایش אمر رא تا زمـان مالقـات אمـام                 . کنند   هم همین مطلب رא بیان می      توقف
 ٢٠٩.پذیر אست کنند؛ بنابرאین به لحاظ محتوאیی جمع میان אین روאیات אمکان برאی مکلف بیان می

ث باید هـر یـک   ن אحادیمیا مخالفت موאرددر تاکنون אز رهگذر مباحث پیشین אین نتیجه به دست آمد که    
 :אند אز אین ضوאبط عبارت.  تطبیق کنیمویژۀ خودאز אین قوאنین کلی رא با ضوאبط 

 ن روאیات در صورت אمکان؛میا جمع عرفی )אلف
 تساقط אدلۀ متعارضی که جمع میان آنها ممکن نباشد و تعارض آنها مستقر باشد؛) ب
 ۀ אخبار عالجیه و هر مرجّح عقالیی دیگری؛ کارگیری قوאعد ترجیح میان روאیات متعارض بر پای به) ج
 .  کارگیری مرجحات تخییر میان روאیات در صورت تساوی و همسنگ بودن روאیات پس אز به) د

                                                           
 .١٠٨، ص ٢٧، ج وسائل אلشیعه .٢٠٦
 .١٣٢ ، صوسائل אلشیعه: ک.؛ ر١٠٩، ص אحتجاج. ٢٠٧
  .٦٤٣، ص ٣، ج دروس فی علم אألصول. ٢٠٨
در אینجـا الزم    אلبته در کتب تفصیلی אصول فقه به شکلهای گوناگون میان אین روאیات جمع شده אسـت کـه تفـصیل آنهـا                       . ٢٠٩
  .نیست



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٦٠

 دهیچك
 .  אستعامّه مخالفت با אحکام یح به ترجییگر אز مرجحات روאی دیکی 
: لی پذیرفتـه شـده אسـت      ار نـزد همـۀ عالمـان אصـو        یـ سـه مع  در مقـام تعـارض،      ان معیارهای ترجیح    یאز م  

 .  موאفقت با شهرت)ج؛ عامّه مخالفت با )بموאفقت با کتاب؛  )אلف
مرجح دאخلی هرگونه مزیتی אسـت کـه بـه خـودی     . شوند  دאخلی و خارجی تقسیم می مرجحات به دو دستۀ    

  در روאیـت  مزیتی رא به صورت غیرمـستقل      صورت تعارض،  تنها در    و ندאرد   یخود و به صورت مستقل אرزش     
 مرجح خارجی هرگونه دلیل مستقلی אست که حتی אگر روאیت هم نباشد به تنهایی دلیـل                 .آورد  به وجود می  
 .شود و אعتبار آن منحصر به حوزۀ تعارض نیست؛ مانند موאفقت با کتاب شمرده می

 مضمونی یـا    مرجح) مرجح جهت صدور؛ ج   ) مرجح صدوری؛ ب  ) אلف: گانه دאرد   مرجح دאخلی نیز אنوאعی سه     
 شود روאیتی نسبت به روאیـت معـارض آن بـه    می مرجح صدوری هر مزیتی در روאیت אست که سبب          . نیمت

 هر مزیتی אست که جهت صـدور و وאقعـی بـودن حکـم      یمرجح جهت . تر و אز دروغ دورتر باشد       وאقع نزدیک 
گـر تـرجیح    ات دی ی هر مزیتی אست که متن روאیت رא بر روא         یا دالل ی یصادرشده رא تقویت کند و مرجح متن      

 .دهد
بـر   کـه     אست وאرد شده אفزون بر قانون کلی حاکم در تعارض، دربارۀ تعارض میان روאیات، אخبار مستفیضی               

אمـا بـه دلیـل אخـتالف در مـدلول אیـن روאیـات،         .אنجامـد   آنها نمی تساقط به روאیات میانتعارض  پایۀ آنها   
تخییـر؛  ) אلـف . و دیـدگاه مطـرح شـده אسـت        باره د   در אین . دیدگاههای عالمان در אین زمینه یکسان نیست      

 .توقف که دربارۀ عالمان אصولی بر دیدگاه نخست אجماع دאرند )ب
ن روאیـات در صـورت      میـا جمـع عرفـی      ـ  ١:  کارگیری مرجحات در مقام تعارض بدین قرאر אست         ضوאبط به  

  ــ بـه   ٣ر باشـد؛    ـ تساقط אدلۀ متعارضی که جمع میان آنها ناممکن و تعـارض میـان آنهـا مـستق                 ٢ אمکان؛
ــ تخییـر    ٤کارگیری قوאعد ترجیح میان روאیات متعارض بر پایۀ אخبار عالجیه و هر مرجح عقالیی دیگـر؛                 

 .  کارگیری مرجحات میان روאیات در صورت تساوی و همسنگ بودن روאیات پس אز به
 
 
 
 

 برאی مطالعه
 تطبیق قوאعد تعارض روאیات

های کاربردی آنها کـه در جوאمـع روאیـی مـا وجـود دאرد،        به برخی نمونهبرאی آشنایی با کاربرد قوאنین تعارض،     
 .کنیم אشاره می
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 تحقیق אز شرאیط تعارض :گفتار نخست
אز . در روאیات شیعی به صرאحت بیان شده که شک در شمارۀ رکعات نماز سه رکعتی، موجب بطالن نماز אسـت                   

ـ   فِي صَـال   : سَأَلْتُهُ عَنِ אلسَّهْوِ فَقَالَ    : قَالَ فُضَیْلאلْ«: چنین آمده אست    جمله در روאیت فضیل بن یسار אین       رِبِ ةِ אلْمَغْ
 ٢١٠.»ثَ إِلَى אلْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَإِذَא لَمْ تَحْفَظِ אلثَّال

شیخ طوسی پس אز نقل روאیات بسیاری که بر حکـم  . אما در برخی روאیات، خالف אین نظر نقل شده אست  
 :دگوی پیشین داللت دאرد، می

אلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ عَمَّارٍ     وَعَُمیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ     فَأَمَّا مَا رَوَאهُ אلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ אبْنِ أَبِي        
  رَجُلٌ شَكَّ فِي אلْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَكْعَتَـیْنِ        ):لَیْهِ אلسَّالم عَ( أَبِي عَبْدِ אللَّهِ  אلسَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِ   

لَـا   אللَّـهِ مِمَّـا   وَهَـذَא   « : ثُمَّ قَـالَ   ».یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَكْعَةً     « : فَقَالَ ،صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً  
  ».یُقْضَى لِي أَبَدאً

 عَـنْ حَمَّـادٍ     عُمَیْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي  مَا رَوَאهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُكَیْمٍ عَنْ           وَ
 عَـنْ رَجُـلٍ صَـلَّى       )لَیْـهِ אلـسَّالم   عَ(عَبْدِאللَّـهِ     سَأَلْتُ أَبَا  :ذِي אلنَّابِ عَنْ عَمَّارٍ אلسَّابَاطِيِّ قَالَ     

 فَـإِنْ   یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّي رَكْعَـةً     وَیَتَشَهَّدُ  « قَالَ   ،אلْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ ثِنْتَیْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً      
אللَّـهِ  وَهَذَא وَإِنْ كَانَ صَلَّى ثِنْتَیْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ אلصَّلَاةِ وَكَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً       

 ٢١١.»مِمَّا لَا یُقْضَى لِي أَبَدאً
  :گوید شیخ طوسی سپس در مقام برخورد با אین دو روאیت مخالف می

وَهـوَ   אلْخَبَرَیْنِ أَنْ لَا یُعَارَضَ بِهِمَا אلْأَخْبَارُ אلْأَوَّلَةُ لِأَنَّ אلْأَصْلَ فِیهِمَا وَאحِـدٌ              فَالْوَجْهُ فِي هَذَیْنِ  
قَـدِ אجْتَمَعَـتِ    وَضَعِیفٌ فَاسِدُ אلْمَذْهَبِ لَا یُعْمَلُ عَلَى مَا یَخْتَصُّ بِرِوَאیَتِهِ          وَهوَ  عَمَّارٌ אلسَّابَاطِيُّ   
  ٢١٢.כِ אلْعَمَلِ بِهَذَא אلْخَبَرאلطَّائِفَةُ عَلَى تَرْ

نکتۀ مهم در אین دو خبر آن אست که אین دو روאیت توאن معارضه بـا روאیـت پیـشین رא                     
אین شـخص אز نظـر مـا        . ندאرد زیرא رאوی אین دو روאیت فردی به نام عمار ساباطی אست           

אین روאیات تنها אز طریق אین شخص نقـل شـده אسـت و              . ضعیف و فاسد אلمذهب אست    
 .אصحاب در عمل نکردن به چنین خبری אتفاق نظر دאرند

 
 
 

 تطبیق قاعدۀ جمع عرفی: گفتار دوم
 یکم نمونۀ

شیخ طوسی روאیـات گونـاگونی رא       . در روאیات بسیاری تصریح شده که شخص مُحرِِم نباید אز عطر אستفاده کند            
کند کـه     نقل می ) علیه אلسالم (م صادق   אز جمله روאیتی رא به نقل אز حریز אز אما          .در אین موضوع نقل کرده אست     

 : حضرت فرمودند

                                                           
  .٣٧٠، ص ١ ج אالستبصار،شیخ طوسی، . ٢١٠
  .٣٧١همان، ص . ٢١١
  .٣٧٢  صهمان،. ٢١٢
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ءٍ مِنْ ذَلِـكَ   لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ אبْتُلِيَ بِشَيْوَلَا مِنَ אلرَّیْحَانِ وَلَا یَمَسُّ אلْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ אلطِّیبِ    
  ٢١٣.فَلْیَتَصَدَّْق بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ مِنَ אلطَّعَامِ

 یخ طوسی در אدאمۀ אین روאیت، روאیـت مخـالف و معـارض دیگـری بـا آن رא بـه نقـل אز אمـام صـادق                            ش
 :کند گونه نقل می אین) علیه אلسالم(

رٍ عَـنْ   فَأَمَّا مَا رَوَאهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَْحمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ אلْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْـنِ بَـشِی                 
 ، فِیـهِ طِیـبٌ     سَأَلْتُهُ عَنِ אلـسَّعُوطِ لِلْمُحْـرِمِ      : قَالَ )لیه אلسالم ع( نْ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ   إِسْمَاعِیلَ عَ 

 ٢١٤. لَا بَأْسَ:فَقَالَ
شیخ طوسی با توجه به نوع سؤאل در توجیه خبر          . نوعی بخور دאرویی אست   » سعوط«در אین روאیت مرאد אز      

 ٢١٥».نْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ אلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ אلِاخْتِیَارِفَالْوَجْهُ فِي هَذَא אلْخَبَرِ أَ«: گوید می
هدف אو אز ذکر شـاهد آن אسـت کـه           . אو سپس روאیتی رא هم به عنوאن شاهد بر אین جمع ذکر کرده אست             

  .دلیل نبوده אست نشان دهد، جمع میان روאیات بی
 
 

 نمونۀ دوم
مانند حدّ شالق یا قصاص عضو، بـه دلیـل تحمـل نکـردن              شدۀ شرعی     אگر کسی هنگام אجرאی مجازאت تعیین     

خـورد    جرאحت یا به دلیل پزشکی جان سپرد، آیا دیۀ אو باید پردאخت شود؟ در صورتی که אو تنها باید شالق می                    
אی بر عهدۀ حاکم خوאهد بود؟ در אین نمونه بایـد             شد، אما אکنون که کشته شده אست، آیا دیه          یا دستش قطع می   
 .ه אین حالت با موאرد אشتباه حاکم یا تقصیر دאشتن شخصی خاص متفاوت אستتوجه دאشت ک

گونـه آمـده    אز جمله در روאیـت صـحیح אیـن   . به بیان برخی روאیات در אین موضوع، چنین کسی دیه ندאرد       
 :אست
 : قَـالَ )لیـه אلـسالم  ع ( أَبِي عَبْـدِ אللَّـهِ  بِيِّ عَنْ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَאهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ אبْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ אلْحَلَ            ـ١
 ».אلْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُوَأَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ אلْحَدُّ «
لیـه  ع(لَّـهِ    عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ אلشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ אل                    ـ٢

 . مَنْ قَتَلَهُ אلْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُوَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ « : عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ אلْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَةٌ فَقَالَ)אلسالم
  :گوید شیخ طوسی می

ا بِأَنْ نَقُولَ إِذَא قَتَلَهُمَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ אللَّهِ فَلَا          هَذَאنِ אلْخَبَرَאنِ وَرَدَא عَامَّیْنِ وَیَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُمَ      
ءٍ مِنْ حُدُودِ אلْآدَمِیِّینَ كَانَتْ دِیَتُهُ عَلَى بَیْتِ אلْمَـالِ           دِیَةَ لَهُ مِنْ بَیْتِ אلْمَالِ وَإِذَא مَاتَ فِي شَيْ        

 .یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

  كَـانَ عَلِـيٌّ    : قَـالَ  )لیه אلـسالم  ع(عَنِ אلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ אلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ           مَا رَوَאهُ אلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ       ـ٣
 ءٍ مِنْ حُقُوقِ   مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّאً فِي شَيْ    وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّאً مِنْ حُدُودِ אللَّهِ فَمَاتَ َفلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا             :یَقُولُ) علیه אلسالم (

 ٢١٦.אلنَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا

                                                           
  .١٧٨، ص ٢همان، ج . ٢١٣
  .١٧٩همان، ص . ٢١٤
  .همان. ٢١٥
 .٢٧٨ ـ ٢٧٩ص  ،٤  ج همان،:ک. برאی دیدن אین روאیات ر.٢١٦
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אگر ما کـسی رא بـر       : فرمود  می) علیه אلسالم (نقل شده אست که حضرت علی       ) علیه אلسالم (אز אمام صادق    
אی برאی چنین شخصی بر ما نیست و אگـر            زدیم و بر אثر آن کشته شد، دیه       ) شالق(אساس حدی אز حدود אلهی      
 .اس، حد زدیم و بر אثر آن کشته شد، دیۀ אو بر ما وאجب אستما کسی رא دربارۀ حق אلن

 بـه بیـان شـیخ     . شیخ طوسی دو خبر نخست رא عام دאنسته و آنها رא با روאیت سـوم تخـصیص زده אسـت                   
אی ندאرد؛ אما حدود یا قـصاصی کـه           طوسی حدودی که در حوزۀ حق אهللا אست، אگر سبب مرگ مجرم شود، دیه             

شود אگر سبب مـرگ مجـرم شـود، دیـۀ آن بـر       با وجود شاکی خصوصی جاری می    در حوزۀ حق אلناس אست و       
 .شیخ طوسی شاهد چنین جمعی رא روאیت سوم دאنسته אست. عهدۀ حکومت אست

 
 

 نمونۀ سوم
אند؛ در برخـی روאیـات، غـسل جمعـه            برخی غسلها مانند غسل روز جمعه در زمانی خاص مستحب شمرده شده           

توאند در برאبر روאیات بسیاری که بر אسـتحباب غـسل             ست که אین روאیت نمی    بدیهی א . شمرده شده אست  وאجب  
شود که אین وجـوب אز سـاختار           دقت در مضمون روאیت نیز فهمیده می       با. روز جمعه تصریح دאرند، معارضه کند     

کند،   یدر مباحث אوאمر بیان شد که אمر بر طلب داللت م          . אمری که در אین روאیت وجود دאرد، אستفاده شده אست         
در אینجـا روאیـات صـریح در אسـتحباب غـسل جمعـه           . אما אستفادۀ وجوب به یک بردאشت عقلی وאبـسته אسـت          

 :گوید شیخ طوسی می. אی אست که אمر در روאیت وجوب، بر طلب אستحبابی داللت دאرد قرینه
فْظُ אلْوُجُوبِ فَـالْمَعْنَى فِیـهِ تَأْكِیـدُ        أُطْلِقَ عَلَیْهِ لَ  وَفَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ غُسْلَ אلْجُمُعَةِ وَאجِبٌ         

 . ذَلِكَ یُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ אلْوُجُوبِ فَمِنْ ذَلِكَوَشِدَّةُ אلِاسْتِحْبَابِ فِیهِ وَאلسُّنَّةِ 
دربارۀ آنچه روאیت شده אست که غسل جمعه وאجب אست و لفظ وجوب برאی آن به کـار               

کید سنت و شدت אستحباب در אنجام غسل جمعـه          رفته אست، باید گفت که معنای آن تأ       
 :אست که אز آن با لفظ وجوب یادشده אست אز جمله אین روאیات אین אست

مَا رَوَאهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعُْقوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَאهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ אللَّهِ بْنِ אلْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِـي                   
 وَאجِـبٌ عَلَـى كُـلِّ       : سَأَلْتُهُ عَنِ אلْغُسْلِ یَوْمَ אلْجُمُعَةِ فَقَالَ      : قَالَ )یه אلسالم لع(אلْحَسَنِ אلرِّضَا   

 ٢١٧.حُرٍّوَأُنْثَى مِنْ عَبْدٍ وَذَكَرٍ 
 
 

 چهارم نمونۀ
حال אین پرسش مطرح אست که אگـر چیـزی بـر            . توאن بر آنها سجده کرد، کاغذ אست        یکی אز چیزهایی که می    
تـوאن بـر آن       אی که جِرم تشکیل شده باشد و ظاهر آن پوشیده باشد باز هم مـی                به گونه کاغذ نوشته شده باشد     

 سجده کرد؟
ببینیـد אو چگونـه   .  روאیات אیـن موضـوع رא گـرد آورده אسـت        ستبصارإل א شیخ طوسی در یک باب אز کتاب      

 :تعارض ظاهری میان روאیات رא אز بین برده אست
  ٢١٨یهِ كِتَابَةٌبَابُ אلسُّجُودِ عَلَى אلْقِرْطَاسِ فِ

                                                           
 .٤، ح ٣٣٥ص ، ١ ج ،ستبصارאالشیخ طوسی، . ٢١٧
  .١٣٤، ص ١همان، ج . ٢١٨
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ـ        )لیه אلسالم ع( אلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّאجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ               ـ١ ى  أَنَّهُ كَـرِهَ أَنْ یَـسْجُدَ عَلَ
 .قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ كِتَابَةٌ

אلْكَوَאغِـذِ  وَ عَـنِ אلْقَـرَאطِیسِ   )لیـه אلـسالم  ع(אوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ أَبَا אلْحَـسَنِ     سَأَلَ دَ  : فَأَمَّا مَا رَوَאهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ       ـ٢
 .لَا فَكَتَبَ یَجُوزُאلْمَكْتُوبِ عَلَْیهَا هَلْ یَجُوزُ אلسُّجُودُ عَلَیْهَا أَمْ 

 )لیـه אلـسالم  ع(אلْجَمَّالِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ אللَّـهِ   أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ אلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَאنَ عَنْ صَفْوَאنَ          ـ٣
  .أَكْثَرَ ذَلِكَ یُومِئُ إِیمَاءًوَفِي אلْمَحْمِلِ سَجَدَ عَلَى אلْقِرْطَاسِ 

کرد و אین אتفـاق چنـدین         در محمل بر کاغذ سجده می     ) علیه אلسالم (کند که دیدم אمام صادق        صفوאن نقل می  
 : گوید شیخ طوسی بعد אز نقل אین אخبار می. خوאندند دی هم نماز رא به صورت אشاره میدر موאر. بار روی دאد

 لِـأَنَّ אلْوَجْـهَ فِـي אلْخَبَـرِ אلْـأَوَّلِ ضَـرْبٌ مِـنَ               ؛فَلَا تَنَافِيَ بَیْنَ هَذَیْنِ אلْخَبَرَیْنِ وَאلْخَبَرِ אلْـأَوَّلِ       
 وَیَكُـونُ   . أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ كِتَابٌ         وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ     .אلْكَرَאهِیَةِ

אلْخَبَرَאنِ مَحْمُولَیْنِ عَلَى אلْجَوَאزِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ َصفْوَאنَ אلْجَمَّالِ אلَّذِي حَكَى فِیهِ فِعْلَ أَبِي عَبْدِ            
ـ       )لیه אلسالم ع(אللَّهِ   ، ذِي كَـانَ یَـسْجُدُ عَلَیْـهِ كَـانَ فِیـهِ كِتَابَـةٌ             لَیْسَ فِیهِ أَنَّ אلْقِرْطَـاسَ אلَّ

 .وَאلْكَرَאهِیَةُ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا هَذِهِ صِفَتُهُ وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ بِال كِتَابَةٍ فَیُطَابِقُ אلْخَبَرَ אلْأَوَّلَ
 
 

 پنجم نمونۀ
در אعمال مـستحب هـم، گـرفتن        .  مزد گرفت  در אحکام کسب و کار بیان شده אست که برאی عمل وאجب نباید            

توאنـد אز شـاگردאن خـودش         دهد، می   אما آیا معلم قرآن که کاری نیکو אنجام می        . مزد ناسزאوאر شناخته شده אست    
 :هدیه بگیرد؟ אین موضوع در برخی روאیات אز אمام پرسیده شده אست

  ٢١٩بَابُ אلْأَجْرِ عَلَى تَعْلِیمِ אلْقُرْآنِ
لیه ع( مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ אلْفَضْلِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ حَسَّانَ אلْمُعَلِّمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ אللَّهِ                  أَحْمَدُ بْنُ  ـ١

 نَعَـمْ   : قَالَ ، أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ    مَاوَאلرَّسَائِلُ  وَ אلشِّعْرُ   : قُلْتُ . لَا تَأْخُذْ عَلَى אلتَّعْلِیمِ أَجْرאً     : عَنِ אلتَّعْلِیمِ فَقَالَ   )אلسالم
  .بَعْدَ أَنْ یَكُونَ אلصِّبْیَانُ عِنْدَכَ سَوَאءً فِي אلتَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

 عُلْوَאنَ عَنْ عَمِْرو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِيٍّ           مُحَمَّدُ بْنُ אلْحَسَنِ אلصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ אللَّهِ بْنِ אلْمُنَبِّهِ عَنِ אلْحُسَیْنِ بْنِ            ـ٢
 : فَقَـالَ لَـهُ  .אللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّـهِ وَ یَا أَمِیرَ אلْمُؤْمِنِینَ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ)لیه אلسالمع(عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ   

 .ى تَعْلِیمِ אلْقُرْآنِ أَجْرאًتَأْخُذُ عَلَوَ لِأَنَّكَ تَبْغِي عَلَى אلْأَذَאنِ : قَالَ؟لِمَوَ : قَالَ.لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ
ـ        : فَأَمَّا مَا رَوَאهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بِْن سَابِقٍ عَنِ אلْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ                  ـ٣ هِ  قُلْـتُ لِـأَبِي عَبْـدِ אللَّ
لَـوْ  وَ كَذَبُوא أَعْدَאءُ אللَّهِ إِذאً أَرَאدُوא أَلَّا یُعَلِّمُوא אلْقُـرْآنَ           : فَقَالَ . إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ אلْمُعَلِّمِ سُحْتٌ       ):لیه אلسالم ع(

 : گوید طوسی در مقام جمله אین אخبار میشیخ  .مُبَاحاًأَنَّ אلْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ 
فَلَا یُنَافِي אلْخَبَرَیْنِ אلْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ אلْحَظْرَ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَا یُعَلِّمُ אلْقُرْآنَ إِلَّا بِـأُجْرَةٍ مَعْلُومَـةٍ                  

ءٌ مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ فَیَكُونُ ذَلِكَ مُبَاحاً        وَیُشَارِطُ عَلَیْهَا وَאلثَّانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ یُهْدَى لَهُ شَيْ        
 .لَهُ كَائِناً مَا كَانَ وَאلَّذِي یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

 مَا رَوَאهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ אلرَّאزِيِّ عَنِ אلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَیْفِ بْـنِ عَمِیـرَةَ عَـنْ                         ـ٤
قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِـهِ       وَیَكْتُبُ    إِنَّ لَنَا جَارאً   : قُلْتُ : قَالَ )لیه אلسالم ع(إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ אلْعَبْدِ אلصَّالِحِ       

                                                           
  .٦٥، ص ٣همان، ج . ٢١٩
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نِ حَتَّـى   أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِـیمِ אلْقُـرْآ     وَאلْحِسَابَ  وَلْكِتَابَ   مُرْهُ إِذَא دُفِعَ إِلَیْهِ אلْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ א            :فَقَالَ
 .یَطِیبَ لَهُ كَسْبُهُ

 )لیـه אلـسالم   ع(אلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ אلنَّضْرِ عَنِ אلْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّאحٍ אلْمَدَאئِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْـدِ אللَّـهِ                   ـ  ٥
 .وَلَا یُنَافِي هَذَא אلْخَبَرَ .یَقْبَلُ אلْهَدِیَّةَ إِذَא أُهْدِيَ إِلَیْهِوَلِّمُ لَا یُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ  אلْمُعَ:قَالَ
تَیْبَـةَ   مَا رَوَאهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعُْقوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ אبْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنِ אلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ قُ                     ـ٦

 إِنْ  : قُلْـتُ  . ال : قَالَ ؟ إِنِّي أُقْرِئُ אْلقُرْآنَ فَیُهْدَى إِلَيَّ אلْهَدِیَّةُ فَأَقْبَلُهَا       ):لیه אلسالم ع( قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ אللَّهِ      :אلْأَعْشَى قَالَ 
لِأَنَّ אلْوَجْهَ فِـي هَـذَא אلْخَبَـرِ         . فَال تَقْبَلْهُ  : قَالَ . ال :لْتُقُ : قَالَ ؟كَانَ یُهْدَى لَكَ  أَیْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْهُ أَ    رَ أَ : قَالَ ؟لَمْ أُشَارِطْهُ 

 ٢٢٠.أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ אلْكَرَאهِیَةِ لِأَنَّ אلتَّنَزُّهَ عَمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ أَوْلَى وَأَحْرَى وَإِنْ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ مَحْظُورאً
ن چند روאیت אول میان چهار روאیت نخـست بـا توجـه بـه شـاهد                 مرحوم شیخ طوسی با درست معنا کرد      

کند و همچنین روאیت پنجم رא هم با شهادت روאیت ششم با دیگر روאیـات بـه حمـل نهـی بـر                   روאیی جمع می  
که در مباحث نوאهی گذشت، نهی داللت بر طلب ترک دאرد، אما حرمت یا کرאهت به                 چنان. کند  کرאهت جمع می  

 .در אینجا قرینه وجود دאرد که مرאد אز نهی، کرאهت אست. بردאشت عقلی אست
 
 
 

 تطبیق قوאعد ترجیح: گفتار سوم
 یکم نمونۀ

אز אمام سؤאل شده אست که کسی که فوت کرده و فرزندאن نابالغ دאرد، در صورتی که مقدאر مال به אرث گـذאرده   
 خرج کنند؟تنها به مقدאر قرض אو باشد آیا قرض אو رא بدهند یا برאی فرزندאنش 

روאیتی بر خـالف אیـن      . به تصریح بسیاری אز روאیات אبتدא باید قرض אو و سپس نفقۀ فرزندאن אو دאده شود               
حکم وאرد و در آن بیان شده אست که אگر مالی אز אین شخص باقی مانده باشد و طلبکارאن אطالع ندאرنـد، אیـن                        

 . کند ل و سپس آن رא نقل میشیخ طوسی אین روאیت رא نق. مال برאی فرزندאن אو صرف شود
فَأَمَّا مَا رَوَאهُ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ אلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَאوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ                      ـ٣

تَـرَכَ وُلْـدאً صِـغَارאً    وَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَאلِیـكَ مَـاتَ   :هُ للْتُ قَالَ قُ)لیه אلسالمع(عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي אلْحَسَنِ    
شـیخ   . أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ   : فَقَالَ .ءٌ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ אلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ لَیْسَ لَهُمْ شَيْ          وَعَلَیْهِ دَیْنٌ   وَ شَیْئاً   تَرَכَوَ

 :گوید  میطوسی بعد אز نقل خبر
فَهَذَא אلْخَبَرُ مَقْطُوعُ אلْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ אلْقُرْآنِ وَאلْخَبَرَאِن אلْأَوَّلَانِ مُطَابِقَانِ لَهُ فَالْعَمَلُ بِهِمَا             

یـرَאثِ أَنْ    فَشَرَطَ فِي صِحَّةِ אلْمِ    ﴾ بِها أَوْ دَیْنٍ    مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىٰ   ﴿ : قَالَ אللَّهُ تَعَالَى   .أَوْلَى
  .یَكُونَ مَا یَفْضُلُ عَنِ אلدَّیْنِ وَعَنِ אلْوَصِیَّةِ وَیُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَیْضاً

אشکال دوم אینکه روאیت، مخالف ظـاهر قـرآن         . אشکال אول אینکه سند خبر مقطوع אست      
 أَوْ   بِهـا   مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصىٰ   ﴿مطابق آیۀ   . אست در حالی که خبر אول مطابق قرآن אست        

برند و شرط درستی אرث אین אست          وאرثان پس אز אدאی دِیْن و قرض میّت אرث می          ﴾دَیْنٍ
 .که زیادتر אز دِیْن و قرض باشد

 :کند و برאی تأکید بر گفتۀ خود روאیتی رא بدین صورت نقل می

                                                           
 .٦٦  ص،٣  ج،ستبصارאالشیخ طوسی،  .٢٢٠
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نْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ قَـیْسٍ عَـنْ أَبِـي              مَا رَوَאهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَאهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ אبْنِ أَبِي نَجْرَאنَ عَ           ـ  ٤
 إِنَّ אلدَّیْنَ قَبْلَ אلْوَصِیَّةِ ثُمَّ אلْوَصِیَّةُ عَلَى إِثْرِ אلدَّیْنِ ثُـمَّ            ):لیه אلسالم ع( قَالَ أَمِیرُ אلُْمؤْمِنِینَ     :قَالَ) علیه אلسالم  (جَعْفَرٍ

 ٢٢١. أَوَّلَ אلْقَضَاءِ كِتَابُ אللَّهِ فَإِنَّ،אلْمِیرَאثُ بَعْدَ אلدَّیْنِ
 
 

 دوم نمونۀ
بایـد در شـب دیـده     ) پایان ماه رمضان و عیـد فطـر       (در روאیات بسیاری تصریح شده אست که هالل ماه شوّאل           

روאیـت  . توאن به אبتدאی ماه شوّאل حکم کرد    در صورتی که پیش אز ظهر روز بعد هالل ماه دیده شود، نمی            . شود
 :ه אین مطلب אشاره دאردزیر آشکارא ب

 :אلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ אلنَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ אلْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّאحٍ אلْمَـدَאئِنِيِّ قَـالَ                
  .امَهُ مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّאلٍ بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْیُتِمَّ صِیَ):لیه אلسالمع (قَالَ أَبُو عَبْدِ אللَّهِ

אم   در אین میان برخی روאیات وجود دאرد که داللت بر ثبوت ماه رمضان به دیدن ماه پیش אز ظهر روز سی                    
شیخ طوسی אین روאیت رא نقل کرده و چون رאه جمعی میان آن و روאیـات پیـشین نیافتـه بـه قاعـدۀ                        . ماه دאرد 

 :گوید אو می. ترجیح عمل کرده אست
عَنْ حَمَّـادِ   دُ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَאهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ אبْنِ أَبِي عُمَیْر  فَأَمَّا مَا رَوَאهُ مُحَمَّ   
لِلَّیْلَـةِ  هـوَ    إِذَא رَأَوُא אلْهِلَـالَ قَبْـلَ אلـزَّوَאلِ فَ         : قَالَ )لیه אلسالم ع(أَبِي عَبْدِ אللَّهِ    بْنِ عُثْمَانَ عَنْ    

 .لِلَّیْلَةِ אلْمُسْتَقْبَلَةِهوَ بَعْدَ אلزَّوَאلِ فَإِذَא رَأَوْهُ وَאلْمَاضِیَةِ 
مَا رَوَאهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ אللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ אللَّهِ بْنِ אلصَّلْتِ عَـنِ אلْحَـسَنِ              وَ

 قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ אللَّـهِ         : بُكَیْـرٍ قَالَـا    عَبْـدِ אللَّـهِ بْـنِ     وَبْنِ عَِليِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْـنِ زُرَאرَةَ          
إِذَא رُؤِيَ بَعْـدَ אلـزَّوَאلِ      وَ إِذَא رُؤِيَ אلْهِلَالُ قَبْلَ אلزَّوَאلِ فَذَلِكَ אلْیَوْمُ مِنْ شَـوَّאلٍ            ):אلسالم لیهع(
  .رَمَضَانَمِنْ شَهْرِ هوَ فَ

  :گوید بندی אین روאیات אین چنین می در مقام جمع
אلْخَبَرَאنِ لَا یُعَارَضُ بِهِمَا אلْأَخْبَارُ אلْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ אلْأَخْبَارَ אلْمُتَقَدِّمَةَ مُوَאفِقَةٌ لِظَاهِرِ אلْقُرْآنِ            فَهَذَאنِ  

 ٢٢٢. عَلَیْهِمَاوَאلْأَخْبَارِ אلْمُتَوَאتِرَةِ אلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهَذَאنِ אلْخَبَرَאنِ مُخَالِفَانِ لِذَلِكَ فَلَا یَجُوزُ אلْعَمَلُ
אین دو خبر با אخبار پیشین منافاتی ندאرد به אین دلیل که אخبار پیشین موאفق ظاهر قرآن                 

אیـن دو خبـر אخیـر هـم مخـالف           . و موאفق אخبار متوאتری אست که ما آن رא بیان کردیم          
ظاهر قرآن אست و هم مخالف روאیات متوאتری بود که ذکـر شـد، אز אیـن رو عمـل بـه                      

 .ر جایز نیستروאیات אخی
شیخ طوسی با موאفق خوאندن روאیات مخالف אین روאیت با قرآن و سنت که با روאیات متوאتر ثابـت شـده،                     

 .آنها رא بر אین روאیت ترجیح دאده אست

                                                           
 .١١٥ ـ ١١٦ ص ،٤  جهمان، .٢٢١
 .٧٤ و ٧٣ص ، ٢  جهمان، .٢٢٢
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 نمونۀ سوم
برخی روאیات داللت بر אین دאرد که אمام شستن سـر و پـا رא   . در وضو مسح سر و پاها الزم אست نه شستن آنها    

 :کند شیخ طوسی پس אز نقل روאیات مسح، אین روאیت مخالف رא نقل و نقد می. אند ضو دאنستهجزء و
 فَأَمَّا مَا رَوَאهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ אلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَאنَ عَنْ زُرْعَـةَ عَـنْ                        ـ١

 : ثُمَّ قَـالَ ،بَاطِنَهُمَاوَ إِذَא تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْكَ ظَاهِرَهُمَا : قَالَ)لیه אلسالمع( عَنْ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ    سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَאنَ  
  .אلْأَصَابِعِضَرَبَ אلْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمَیْهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى وَ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَى אلْكَعْبِ  ...هَكَذَא

گوید که אین روאیت رא باید حمل بر تقیه کرد زیرא که موאفق مذهب אهـل سـنت אسـت و                       شیخ طوسی می  
 : باید خالف آن رא عمل کرد

فَالْوَجْهُ فِي هَذَא אلْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي אلْبَابِ אلَّذِي قَبْلَ هَذَא مِنْ حَمْلِهِ عَلَى אلتَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَאفِقٌ                 
بِ بَعْضِ אلْعَامَّةِ مِمَّْن یَرَى אلْمَسْحَ عَلَى אلرِّجْلَیْنِ وَیَقُولُ بِاسْتِیعَابِ אلرِّجْلِ وَهـوَ خِلَـافٌ               لِمَذْهَ

  .لِلْحَقِّ عَلَى مَا بَیَّنَّاهُ وَאلَّذِي یَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَیْضاً
 .אستبودن با تقیه کنار گذאرده  شیخ طوسی אین روאیت رא به دلیل موאفق

 
 

 نمونۀ چهارم
  ثلث אمـوאلش کـه     تا حدّ (ی خاص    وصیت نیزتوאند برאی وאرث خود       می در אحکام אرث بیان شده אست که شخص       

روشـن  . توאند مالی برאی אو بیش אز دیگرאن به אرث بگذאرد           می بنابرאین .دאشته باشد ) توאند در آن تصرف کند     می
شـیخ   . حسب قانون شرع برאی هر وאرثی ثابـت אسـت          ر پایۀ ب بر سهم אرثی אست که       אفزونאست که אین مقدאر     

אیـن  خالف پردאزد که متن آن  روאیتی میطوسی ضمن نقل روאیات صحیحی که بر אین مطلب داللت دאرند، به      
 ترجیح روאیات دیگر بـر      به אین روאیت و دیگر روאیات جمع کند         میانچون نتوאنسته   אو  . حکم رא بیان کرده אست    

 :گوید אو می. אستده دست زאین روאیت 
 عَـنْ رَجُـلٍ     )لیـه אلـسالم   ع( سَأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ אللَّـهِ        : فَأَمَّا مَا رَوَאهُ אلْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ אلْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ           ـ٤

شـیخ طوسـی در مقـام رفـع تعـارض            .عْتِـرَאفٌ لَـا א  وَ لَا یَجُوزُ وَصِیَّةٌ لِوَאرِثٍ      : فَقَالَ ،אعْتَرَفَ لِوَאرِثٍ بِدَیْنٍ فِي مَرَضِهِ    
 : گوید که אین خبر موאفق אهل سنت אست و باید آن رא حمل بر تقیه کرد می

فَالْوَجْهُ فِي هَذَא אلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ אلتَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَאفِقٌ لِمَذَאهِبِ جَمِیـعِ אلْعَامَّـةِ                 
كُتِبَ عَلَـیْكُمْ إِذא حَـضَرَ أَحَـدَكُمُ        ﴿ : قَالَ אللَّهُ تَعَالَى   . إِلَیْهِ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ אلْقُرْآنِ    وَאلَّذِي ذَهَبْنَا 

  ٢٢٣﴾ אلْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى אلْمُتَّقِینَ אلْمَوْتُ إِنْ تَرَכَ خَیْرאً אلْوَصِیَّةُ لِلْوאلِدَیْنِ وَ
 دربارۀ مردی پرسیدم که برאی وאرث خود אعترאف کـرده کـه   )علیه אلسالم(אز אمام صادق   

نـه، وصـیت   : אمام فرمودنـد . دِیْنی دאرد و אین אعترאف هم در حال مرض مرگ بوده אست    
برد، جایز نیست و אعترאف کردن و אقـرאر         کردن شخص برאی وאرث אضافه بر אرثی که می        

 . در حین مرض مرگ نیز قبول نیست
 مطابق مذهب همۀ אهل سنت و روאیات موאفق با وصیت برאی وאرث رא مطـابق                شیخ طوسی אین روאیت رא    

 .گذאرد אو به אین دلیل אین روאیت رא کنار می. قرآن شناخته אست

                                                           
 .١٢٧، ص ٤ج  همان، .٢٢٣
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 نمونۀ پنجم
در موضوع صید حیوאنات تصریح شده که غیر אز سگ شکاری گوشت صیدشده به وسیلۀ دیگر حیوאنات حـالل                   

 وجود دאرد که صید پرندگان شکاری مانند باز و شـاهین رא نیـز حـالل دאنـسته                   אما در אین میان روאیاتی    . نیست
 :אز جمله. אست
 عَبْدُ אللَّـهِ  )لیه אلسالمع( كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ :فَأَمَّا مَا رَوَאهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ َعلِيِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ ـ  ١

صْرٍ אلْمَدَאئِنِيُّ أَسْأَلُكَ جُعِلْتُ فِدَאכَ عَنِ אلْبَازِي إِذَא أَمْسَكَ صَیْدَهُ وَقَدْ سُمِّيَ عَلَیْهِ فَقَتَـلَ אلـصَّیْدَ هَـلْ                   بْنُ خَالِدِ بْنِ نَ   
 .یَارَ قَرَأْتُهُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهِْز.ذَא سَمَّیْتَهُ أَكَلْتَهُ א :بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ) علیه אلسالم(یَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ 

 سَـأَلْتُ أََبـا جَعْفَـرٍ       : عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ אلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْیَمَ אلْأَنْصَارِيِّ قَـالَ                 ـ٢
  .بِمَنْزِلَةِ אلْكِلَابِ نَعَمْ : قَالَ؟ عَنِ אلصُّقُورَةِ وَאلْبُزَאةِ مِنَ אلْجَوَאرِحِ هِيَ)لیه אلسالمع(
 عَنْ صَیْدِ אلْبَازِي وَאلصَّقْرِ     )لیه אلسالم ع( عَنْهُ عَنِ אلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ אلرِّضَا                ـ٣

 فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّאتٍ كُـلَّ       : قَدْ أَكَلَ ِمنْهُ أَیْضاً شَیْئاً قَالَ       كُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ    :یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَאلرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ     
  .ذَلِكَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَא

 : گوید شیخ طوسی در مقام رفع تعارض می
 لِـأَنَّ سَـلَاطِینَ אلْوَقْـتِ       فَالْوَجْهُ فِي تَأْوِیلِ هَذِهِ אلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى אلتَّقِیَّةِ אلَّتِي قَـدَّمْنَاهَا           

كَانُوא یَرَْونَ ذَلِكَ وَفُقَهَاءَهُمْ كَانُوא یُفْتُونَ بِجَوَאزِهِ فَجَاءَتِ אلْأَخْبَارُ مُوَאفِقَةً لَهُمْ كَمَا جَاءَ غَیْرُهَا              
 .مِنَ אلْأَخْبَارِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَאلَّذِي یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

 ):لیه אلـسالم ع( قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ אللَّهِ  :ُن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ אلْحَذَّאءِ قَالَ           مَا رَوَאهُ אلْحَسَنُ بْ    ـ٤
 ٢٢٤. فَلَا تَأْكُلْ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تُدْرِכْ ذَكَاتَهُ: فَقَالَ؟مَا تَقُولُ فِي אلْبَازِي وَאلصَّقْرِ وَאلْعُقَابِ

 
 
 

 تطبیق قانون تخییر: گفتار چهارم
 نمونۀ یکم

אما در بیشتر روאیات آمده אست که אگر کسی به نمـاز جماعـت              . شود  نماز عید در دو رکعت به جماعت אقامه می        
هـار  در یک روאیت معتبر هم تصریح شده אست که بایـد نمـاز رא چ              . عید نرسید، باید نماز دو رکعتی رא אقامه کند        

אو روאیـت   . شیخ طوسی در אینجا تخییر در عمل به אین دو دسته روאیت رא אنتخاب کرده אست               . رکعتی אقامه کند  
 .چهار رکعتی رא نقل کرده و بیانی در حل تعارض میان آنها سخن گفته אست

تَرِيِّ عَنْ جَعْفَـرٍ عَـنْ أَبِیـهِ عَـنْ          فَأَمَّا مَا رَوَאهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ אللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي אلْبَخْ            
کسی که نماز عید אز אو فـوت         . مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ אلْعِیدِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً      : قَالَ )لیه אلسالم ع(عَلِيٍّ  

 . شد، باید نمازش رא چهار رکعت بخوאند
ةِ אلتَّخْیِیرُ لِأَنَّ مَـنْ     فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ אلرِّوَאیَ   : گوید  شیخ طوسی در مقام رفع تعارض می      

صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ مُخَیَّرאً بَیْنَ أَنْ یُصَلِّيَ رَكْعَتَیْنِ عَلَى تَرْتِیبِ صَلَاةِ אلْعِیدَیْنِ وَبَیْنَ أَنْ یُـصَلِّيَ                
 .اةِ אلْعِیدِأَرْبَعاً كَیْفَ مَا شَاءَ وَإِنْ كَانَ אلْفَضْلُ فِي صَلَاةِ אلرَّكْعَتَیْنِ عَلَى تَرْتِیبِ صَلَ

                                                           
 .٧٢ و ٧١ صهمان،  .٢٢٤
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چون کسی که برאی نمـاز خوאنـدن تنهـا    . نکتۀ روאیت אین אست که قائل به تخییر شویم 
شد مخیّر به אین אست که دو رکعت نماز بخوאند به همان کیفیت نماز عید یا آنکـه نمـاز                    

 .چهار رکعتی به صورت عادی و نه به صورت نماز عید بخوאند
 
 

 دوم نمونۀ
پس ذکر تلبیه مستحب אسـت، تـا        .  بگویند ٢٢٥شوند برאی مُحرم شدن باید تلبیه       م می کسانی که در میقات مُحر    

شـیخ حـر    . دربارۀ אینکه دقیقاً در کجا باید تلبیه رא قطع کرد، روאیات مختلفی رسیده אست             . אینکه به مکه برسند   
: ونـه آمـده אسـت     گ  معیارهای زمان قطـع تلبیـه در روאیـات אیـن          . عاملی אین روאیات رא در بابی گرد آورده אست        

بینید، هنگـامی کـه مـسجد אلحـرאم دیـده       אفتد، هنگامی که کعبه رא می های مکه می  هنگامی که چشم به خانه    
شـیخ حـر سـپس    . معیارهـای دیگـری هـم در روאیـات وجـود دאرد     . شود شود، هنگامی که دאخل حرم مکه می   

گـویم کـه      مـی  ٢٢٦».ى אلتَّخْیِیرِ وَقَالَ إِنَّهَا كُلَّهَا صَحِیحَةٌ مُتَّفِقَةٌ       حَمََل אلصَّدُوقُ هَذِهِ אلْأَحَادِیثَ عَلَ     :أَقُولُ« :گوید  می
  .شیخ صدوق אینها رא حمل بر تقیه کرده و گفته אست که تمام אینها صحیح و بر آن אتفاق نظر وجود دאرد

                                                           
  .אست» אللّهم لبّیک«مرאد אز تلبیه ذکر . ٢٢٥
 .٣٩٦ و ٣٩٥ ص ،١٢  ج،هאلشیع وسائل .٢٢٦


