
 

 

 
 

 

 

 تلخیص، تنظیم و تسهیل 

 عالمه حیدری  اصول استنباط
 

 ارشد کارشناسی  هایآزمون ویژه

 حقوق  -حقوق اسالمی   و فقه رشته
 

 1400 سال، دومچاپ 
 

 

 نامۀدرس

 اصول استنباط



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -۱۳۶۹ احسان،  آهنگری،:  سرشناسه

  مولف ... / استنباط اصول  تسهيل  و  تنظيم  تلخيص،  استنباط اصول نامه  درس: پدیدآور  نام  و عنوان 

 .آهنگری احسان

 .۱۳۹۷  مبّينات،  آیات،: تهران: نشر مشخصات 

 .م  س۲۹x۲۲  ؛.ص۳۷۸:  ظاهری مشخصات 

 .الهيات  های  رشته کليه عمومی  های درس ویژه  حافظون  آموزشی  های بسته: فروست 

 978-600-98145-5-8:شابک 

 فيپا: نویسی  فهرست وضعيت  

 BP155  /آ9د4  1397:  کنگره بندی رده

 297/31:  دیویی بندی رده 

 5442580:ملی کتابشناسی شماره 

 

 های آموزشی حافظون بسته 
 اسالمی حقوق و فقه  رشته  تخصصی س وویژه در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استباط اصول  نامۀ درس 

 تسهیل و تنظیم تلخیص،
 حیدری  عالمه  استنباط اصول 

 ارشد کارشناسی هایآزمون  ویژه
 حقوق -اسالمی حقوق و فقه  رشتۀ 

 1400 سال؛  دوم چاپ
 دکتر احسان آهنگری  مؤلف:
 انتشارات آیات مبّیناتناشر: 
 8-5-98145-600-978شابک: 

 جلد  200تیراژ: 

 

 اـــا مـاس بــــــتم

 02133442005 : شماره ثابت
 09198000970 : شماره همراه
 www.haafezoon.com : سایت
 haafezoon@gmail.com : ایميل
 02133442005 : سامانه دریافت پيامک

 .دیجستجو کن haafezoonما را با شناسه  یمجاز یدر فضا

 
  یهالیفا افتیرشته خود و در یاطالعات تخصص افتیجهت در

 .ديکن امکيپ ۰۲۱۳۳۴۴۲۰۰۵را به سامانه  4مکمل، عدد 
 



 

 

 

 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعاليت حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

تهران شتتروب به فعاليت نمود و در همان اولي  شتتهر    12در منطقه   95دبستتتان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربيت قرآنی از ستتال 

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. توليد و اجرای محتوای عميق دینی، ستتال فعاليت با استتتقبال کم نظير خانواده ها و دان 

ی ردر  های رشتد، آموز  دو زبان انگليستی ردر حد مکالمهو و عربمحيط شتاد و جاا،، تککيد و توجه به اکرریت ممک  ستاحت

های نوی  آموز  و دارا بودن گيری از شتيوههای مادر رژیمناستتيک و شتناو، بهرهحد فهم متون دینیو، آموز  آکادميک ورز 

 دست دینی از ویژگيهای ای  دبستان است.محيط کاماًل یک

معلمان و مدارس زیادی    الزم به ذکر استت مدل تعليم و تربيت قرآن محور توليد شتده توستط تيم پژوهشتی دبستتان آیات، توستط

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات  -2

ستازی نوآموزان برای ی آمادهپي  دبستتان آیات رحافظونو ني  با دارا بودن دو شتعبه در ستطح تهران، رویکردی متتاوت در زمينه

های  های اطالعات محور، بر روی مهارتآیات، به جای تمرک  بر آموزه دبستتان ورود به دبستتان دارد. فعاليت های آموزشتی پي

ها عبارتند از: دقت و تمرک ، سترعت واکن ، حل مستکله، حافظه کوتاه ماندگار ذهنی متمرک  شتده استت. بخشتی از ای  مهارت

، مهتارت فهم، حت  و عمتل بته آیتات هتای اجتمتاعی، آموز  آدا،، مهتارت شتتتنيتدن و فهم کالم مربیمتدت و دراز متدت، مهتارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش -3

تری  فعاليت مجموعه آموزشتی حافظون، که موج  گردیده مؤمني  فرهيخته در سترتاستر کشتور با حافظون آشتنا شتوند، قدیمی

رشتتد و دکتری گرایشتتهای الهيات استتت. اکنون بعد از حدود یک دهه فعاليت خدمات حافظون در زمينه کنکور کارشتتناستتی ا

توانيم با اطمينان مدعی شتویم که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و متيدتری  خدمات در زمينه تحصتيالت تکميلی الهيات می

ا، محصتوالت به روز، آموز  مجازی در  هدهد. تنوب خدمات، تنوب رشتتهها ارائه میمندان ای  رشتتهدر ستطح کشتور را به عالقه

 هاست. من ل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکوردوره  .1
  40های کنکور در ستتطح کشتتور استتت. تا کنون بال  بر کالستتهای آمادگی کنکور ارشتتد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالس

برگ ار گردیده استت. ای  کالستها در سته گرای  قرآن و حدیف، فقه و مبانی ی کنکور ارشتد و دکتری الهيات توستط حافظون  دوره

گردد. همه ستتاله حقوق و فلستتته و حکمت استتالمی و در ستته مقطع کارشتتناستتیرویژه حتاا قرآنو ، ارشتتد و دکتری برگ ار می

 ها هستند.های ای  کالسهای تک رقمی کنکور از خروجیبسياری از رتبه



  درسنامۀ اصول استنباط
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 های آموزشی بسته .2
نامه های حافظون در سترتاستر کشتور و در دانشتگاه به دانشتگاه کشتور بي  دانشتجویان و داوطلبان دستت به ها و تستتنامهدرس

الاکر و در دروس عمومی مرل ادبيات عر، و زبان انگليستی، توان مدعی شتد در سته رشتته فوق شتود. با اطمينان میدستت می

باشتد. به روز رستانی ستاالنه و انطباق بر کنکور هر ستال، اشتتمال بر همه فی ني  میها کاماًل کافی و وابرای کست  باالتری  رتبه

شتده در حدود یک پنجم های حستا،نامه ها، تلخيصستؤاالت کنکورها، طبقه بندی موضتوعی و پاستخنامه کاماًل تشتریحیت تستت

جم، حاف زوائد غيرکاربردی و... تنها ی منسبندی شتدهمنابع اصتلی، مطال  توضتيحی بيشتتر جهت تتهيم بهتر، محتوای طبقه

 بخشی از دالیلی است که موج  گردیده است حافظون تنها گ ینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3
شتد که از بخشتی از ی مکرر داوطلبان شتهرستتانی موج  میهای حافظون دایر بوده استت، مطالبهدر طول ای  ستالها که کالس

يه شتتده و برایشتتان ارستتال گردد. ای  مطالبه به مرور ما را بر آن داشتتت که به ستتمت توليد محتوای کالستتها صتتوت یا فيلم ته

الهيات تهيه شتده و جهت نشتر در سترتاستر کشتور  تری  استاتيد رشتتهدیجيتال رفته و نرم اف ارهایی بستيار با کيتيت از برجستته

م نرم اف ارهای حافظون عبارت استت از: امکان شتنيدن و دیدن درس باشتد. دو ویژگی مهها میآماده ارائه به مشتتاقان ای  رشتته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گيری از بهتری  اساتيد کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
ت   های دائمی که مدام او را رصتد کند، مطالعا ری ی و آزمونباشتد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شتدن برای کنکور می

ای حافظون، های هتتگی و دورهرستد. آزمونرا جهت دهد، اشتکاالت  را به او گوشت د نماید، بستيار ضتروری و حياتی به نظر می

هتا را مرور  کنتد کته هم بته یتک برنتامته ری ی درستتتت تری دستتتت پيتدا کننتد و بتواننتد بته انتدازه کتافی درسبته داوطلبتان کمتک می

 زنی و تنظيم وقت و دیگر شرایط خو بگيرند. قرار گرفته و با تست نمایند و هم مدام در شرایط آزمون

   های آزاددوره  .5
هایی با عناوینی مانند رو  تحقيق، مقاله نویستتی، آمادگی های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالسحافظون عالوه بر دوره

 نماید.ر میمصاحبه، مت  خوانی عربی، تج یه و ترکي  قرآن، تتسير و... ني  برگ ا

 های زبانهدور .6

o عربی 
تری  دوره آموز  زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شتتامل صتترف و نحو، مکالمه، بالغت، ل ت، کامل

 القرآن و...اعرا،  

o  انگلیسی 
 پيشرفته.های دانشگاهی، از مقدماتی تا های ویژه کنکور ارشد و دکتری کليه رشتهها و بستهدوره

 و همچني  زبان تخصصی الهيات

o زبان کودک 

 های انگليسی و عربی رزبان قرآنو از مهد تا دوره راهنمائیمند زبان آموز  نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آموز  و پرور  ارتباط دارد ارائه شتده استت که برخی از آنها تکميل شتده و  در ای  مرک  طرح
ً
پژوهشتی متنوعی که مستتقيما

و و برخی دیگر در  :های آموزشتی منتشتر یافته استت رمانند حاشتيه قرآن کریم تحت عنوان فرهنل اهل بيتبه عنوان کتا، یا بستته

مستتقيم در فهم قرآن  که رویکردی کاماًل جدید در آموز  قرآن و زبان عربی است. یا صسبک حال انجام استت رمانند طرح صصتراط 

 های آموزشیوزندگی قرآنی  و دیگر طرح



 

 

 

 مقدمه مؤلف 
 

ز دروس اصتلی آزمون کارشتناستی ارشتد رشتته فقه و مبانی حقوق استت و اهميت آن در ای  رشتته بر کستی  اصتول فقه  یک  ا ص درس  

متون درستی  پوشتيده نيستت. لک  یکی از مشتکالتی که همواره در مورد ای  درس در دانشتگاه ها وجود داشتته و دارد، عدم وجود 

مناست  و متناست  با فهم دانشتجویان استت. اصتول فقه از آنجا که رو  استتنباط فقهی بوده و طریقه استتدالل بر مستائل فقهی را  

دربردارد، همواره مورد توجه فقهای اماميه بوده استت و به همي  جهت ني  در رشتد و توستعه آن بستيار کوشتيده اند. به همي  جهت 

در ای  زمينه نگاشتته شتده استت، بستيار ثقيل و عالمانه و مناست  با فهم اجتهادی تحریر گردیده است. از ای  رو تا  ني  غالبا متونی که 

همي  اواخر کتابهای اصتولی هي  یک مناست  ستطوح پایي  حتی حوزه ها هم نبود و به صتورت کامال اجتهادی نوشتته می شتد. در  

  جهت که درس اصتول فقه به دانشتگاه ها هم وارد شتده استت، متونی متناست  با  دوره های اخير تال  هایی شتد تا به خصتوص از ای 

فضای دانشگاهی توليد شود که البته هنوز هم نقائص بسياری در ای  زمينه وجود دارد. یکی از ای  کتابها کتا، صاصول االستنباط   

ه فقه و مبانی حقوق بوده استت. لک  مت  اصتلی مرحوم علی نقی حيدری استت که تا ستالها قبل، منبع آزمون کارشتناستی ارشتد رشتت 

کتا، هنوز هم مناست  دانشتگاه نيستت و به همي  جهت باید آن را متناست  با فضتای آکادميک تحریر و تلخيص نمود. کتا، حاضتر  

ستی ارشتد،  تالشتی استت در ای  زمينه تا کتا، اصتول االستتنباط را که هم مت  درستی دوره کارشتناستی استت و هم منبع آزمون کارشتنا 

به گونه ای که فهم آن برای دانشتتجویان محترم آستتان تر گردد، تشتتریح کند. در ای  کتا، ستتعی شتتده استتت تا مطال  کتا، که در  

بستياری از موارد بستيار ستخت و خالصته مطرح گردیده، با بيانی شتيوا و روان شترح و توضتيح داده شتود تا فهم مطال  با دشتواری روبه  

تا، هم برای دانشتجویان دوره کارشتناستی که در حال گاراندن درس اصتول فقه هستتند و هم برای دانشتجویانی  رو نگردد. لاا ای  ک 

 که در حال آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد هستند، مناس  می باشد. 

اده ذکر ای  نکته ضتروری استت که در نگار  کتا، از کتا، شترح اصتول استتنباط آقای علی محمدی خراستانی بستيار استتت

 شده است و لاا سهم اصلی در ای  کتا، ني  متعلق به آن استاد محترم و دانشمند است.

دانشتتجویان محترم باید در نظر داشتتته باشتتند که خواندن مت  اصتتلی کتا، در کنار شتترح آن، الزم استتت. به ای  صتتورت که 

ت  اصتلی را مطالعه کند و ستعی کند با توجه به نخستت دانشتجو باید شترح و توضتيح مطال  را از ای  کتا، بخواند و پ  از آن م

 مطالبی که در اینجا توضيح داده شده است، آن را فهم کند.

نکته دیگر اینکه برای موفقيت در آزمون ارشد، توصيه می شود که حتما کتا، تست های فقه و اصول که از سوی همي  موسسه 

عالوه بر آشتنایی با نحوه ستواالت، حست  دیگری ني  دارد و آن ای  استت که  منتشتر شتده استت را ني  مالحظه نمایيد. مطالعه تستت ها  

 چون تست ها طبقه بندی شده و هر مبحری جداگانه مطرح شده است، مي ان اهميت مباحف را ني  نشان می دهد. 

 

 احسان آهنگری 
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  فقه اصول  علم با آشنایی  .1درس 
 

  خوانیم: در این درس می

 فقه  اصول علم تعریف.1

 علم موضوب  چيستی.2

 علوم تمای .3

 فقه  اصول علم موضوب.4

 فقه  اصول علم مسائل.5

 فقه  اصول علم غایت.6

 مقدمه

عالمان مستتتلمان از قدیم االیام در آغاز کتا، خوی  مطالبی کلی را بيان می نمودند تا ذه  متعلم را نستتتبت به فضتتتای کلی دان  

 آشنایی اجمالی به وی بدهند. ای  امور در کتابهای منطقی رووس ثمانيه ناميده می شوند.مورد بحف روش  گردانند و 

عالمان اصتتول فقه ني  همي  رو  را برگ یده و مطال  کلی را معموال در آغاز کتابها بيان می کنند. در اصتتول استتتنباط ني  هتت 

 امر ذکر شده است که به ترتي  توضيح داده می شود.

 اصول فقهتعریف علم  ا( 

اصـول الفقه هی القواعد الممهده سسـتنباط اسحکام الشـرعیه الفرعیه عن   :صعلم اصتول فقه با ای  عبارت تعریف شتده استت

یعنی اصتول فقه عبارت استت از قواعدی که برای استتنباط احکام شترعی فرعی از ادله آن آماده گردیده و ستاخته و پرداخته  . ادلتها

 شده است.

احکام شترعی فرعی در شتریعت استالمی وجو، نماز استت. اما استتنباط و بدستت آوردن حکم نماز از ادله شترعی مرال: یکی از  

به نماز امر کرده استت. فقيه برای استتنباط  1»اقیموا الصـاله استت. در قرآن کریم آیه شتریته یک ستری قواعد نيازمند بهره گيری از  

 استتاده می کند. شرح زیربه  حکم شرعی نماز از ای  آیه از قواعدی کلی

 فمهد. را می امر وجو،ای  ظاهر در وجو، است و عرف از گرفته است،  قاعده اول آن است که امر که در آیه به نماز تعلق. 1

 حجت است.  آن است که ظهور عرفی از نظر شاربقاعده دوم . 2

ترتي  پی به حکم شترعی نماز می برد. وی در استتنباط ای  نتيجه ای  می شتود که پ  در شتریعت نماز واج  استت. فقيه به ای  

بهره گرفت. ای  قواعد که در استتتنباط حکم شتترعی به کار »ظهور حج  اســ   و   »امر ظاهر در وجوب اســ  حکم از دو قاعده

 می آیند اصول فقه ناميده می شوند.

 تعابيری به کار رفته که باید توضتتيح داده شتتود تا تعریف را بهتر متوجه در تعریتی که برای اصتتول فقه ذکر کردیم واژگان و   .نکته

 شویم:

 
 43بقره:  1
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یک   فاعل مرفوب استتصقواعد جمع قاعده استت و قاعده امری کلی استت که بر ج ئيات  منطبق می شتود. مرال   قواعد: .1

و می تواند هر نوب   قاعده نحوی استتت که در یزیدض ضتتر،ی بر زید صتتدق می نماید. ای  لت  به من له جن  تعریف استتت

قاعده ای از جمله قواعد اصتتولی، نحوی، منطقی و...را در بر بگيرد. پ  باید فصتتلی ذکر کنيم که قواعد غير اصتتولی را از 

 تعریف خارج کند.

ز تعریف علم اصتول فقه خارج با ای  عبارت قواعد عربی و منطقی و ستایر قواعد را ا  ممهده سـستنباط اسحکام الـشرعیه: .2

. زیرا ای  قواعد هرچند که در استتتنباط احکام به فقيه کمک می کند و کستتی که منطق و عربی بلد نباشتتد نمی مستتاختي

کند، اما ای  قواعد مخصتوص استتنباط حکم شترعی نبوده و برای استتنباط حکم شترعی  را تواند استتنباط احکام شترعيه  

. و در غير فقه ني  به کار می آیند کلی تری ستاخته شتده اند  بلکه برای استتتاده بستياراده و ستاخته و پرداخته نشتده استت،  آم

پ  هدف اصتتلی ای  قواعد استتتنباط حکم شتترعی نبوده و لاا از تعریف اصتتول فقه خارج می شتتود. به ای  ترتي  عبارت  

 فوق به من له فصل تعریف به شمار می آید.

نند قواني  وضتع شتده در مجال  قانونگااری و ستایر با ای  قيد همه احکام غير شترعی از تعریف خارج شتد. هما  الـشرعیه: .3

 و یا احکام عقلی مانند محال بودن جمع بي  دو نقيض.اني  مربوط به راهنمایی رانندگی  قواني  بشری مانند قو 

. ای   خداوند واحد استت و شتریکی نداردصبا ای  قيد احکام اصتول دی  از تعریف خارج شتد. مانند ای  قضتيه که   الفرعیه: .4

کام با عقل قطعی یا نقل قطعی بدستتت می آیند. در حالی که اصتتول فقه و فقه بيشتتتر بر استتاس ظ  استتت و نه قطع و اح

 حکام اصول دی  بر اساس یقي  است.ولی ایقي   

 موضوع علم ب( 

و   يستتيمطل  می خواهيم موضتوب علم را بشتناستيم که موضتوب علم چيستت. یعنی فعال در مقام بيان موضتوب علم اصتول ندر ای  م

در اینجا به طور کلی بحف می کنيم که موضتتوب علم چيستتت تا پ  از آن بتوانيم با ای  ضتتابطه خواهيم پرداخت. پ  از ای  به آن 

 موضوب علم اصول را ني  بهتر بشناسيم.

 مقدمه اول
 هر علمی از سه ج ء تشکيل یافته است:

 موضوب .1

 مسائل .2

 مبادی .3

زنند و منظور از موضتوب علم همان محور اصتلی و نقطه مرک ی مباحف یع علم استت که تمامی مستائل و مباحف در اطراف آن دور می

کنند. مرال نقطه مرک ی و محور اصتلی مباحف علم نحو کلمه و کالم استت و محور اصتلی مباحف علم ز حاالت و عوارض آن بحف میا

 ...ط  بدن انسان و امراض آن است و 

منظور از مستائل علم عبارت استت از مجموعه مطالب  که در سترتاستر یع علم از آغاز تا به انجام مورد نقد و بررستی و نتی و اثبات 

 یکی از مسائل علم اصول است. آیا خبر واحد حج  اس ؟ صگيرد. مانند اینکه قرار می

 و اّما مبادی علم دو دسته اند:

 مبادی تصوریه .1

 تصدیقيهمبادی  .2
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منظور از مبادی تصتوریه عبارتستت از مجموعه تعریتات یع علم از قبيل تعریف خود علم، تعریف موضتوب علم و تعریف موضوب مسائل 

و  یکی از مستائل علم اصتول استت. اما اینکه خبر واحد چيستت   خبر واحد حج  اـس  یا خیرصعلم. مرال پي  از ای  گتتيم اینکه 

   مبادی تصوریه علم اصول فقه است.تعریف آن چه می باشد، ج

شتود بر ثبوت محموالت برای موضتوعات در مستائل منظور از مبادی تصتدیقيه عبارت استت از قضتایائ  که بواستطه آن استتدالل می

  یعنی آن دستته از پي  فرض هایی که وقتی در علم برای مستائل علم استتدالل می کنيم، باید آن پي  فرض ها را پایرفته  یک علم.

 باشيم. مرال وقتی استدالل می کنيم که خبر واحد حجت است یا نه، پي  از آن باید معصوم بودن ائمه را پایرفته باشيم.

 دّوم مقدمه
 واسطه بر سه قسم است: 

 واسطه در عروض .1

 واسطه در ثبوت .2

 واسطه در اثبات .3

استتت که همان واستتطه می باشتتد، اما به ثابت   واستتطه در عروض آن استتت که یک عرض یا محمول واقعا و حقيقتا برای چي  دیگری

صتتورت مجازی به چي  دیگری نستتبت داده می شتتود. مانند حرکت که یک عرض استتت و واقعا و اصتتالتا ای  کشتتتی استتت که حرکت 

 کرده و متحرک است، اما مجازا گتته می شود که ساکنان کشتی ني  متحرکند. لاا کشتی در اینجا واسطه در عروض است.

در ثبوت واستطه ای استت که علت استت برای اینکه عرض حقيقتا برای موضتوب ثابت باشتد. مانند اینکه گتته می شتود آ،  واستطه

پ  آت   گرم استت. گرمی در اینجا عرضتی استت که به آ، نستبت داده شتده و علت گرمی آ، آت  استت که آ، را گرم نموده استت.

 واسطه در ثبوت گرمی برای آّ، است.

بات واستطه ای استت که علم به آن ستب  علم به ثبوت محمول برای موضتوب می شتود. مانند آنکه گتته می شتود عالم واستطه در اث

ت ير استت. زیرا در اینجا   ،واستطه در اینکه به ای  گ اره تصتدیق کنيمواستطه در اثبات همان حد وستط در قياس استت. استت.    1حادث

 قياسی شکل می گيرد به ای  صورت:

 مت ير است. ص ری: عالم

 کبری: هر مت يری حادث است.

 نتيجه: پ  عالم حادث است. 

 سّوم مقدمه

شتود. عرض در یک که خارج از ذات و ماهّيت معروض بوده و برآن عارض می  استت کلمه عوارض جمع عارض استت و عارض چي   

 تقسيم کلی دو قسم است:

شتوند و از ذات خود موضتوب انت اب می گردند. مانند زوج بودن مییعنی: عوارضت  که حقيقتا بر موضتوب علم عارض  عوارض ذاتیه 

 است. 4هرچند خارج از حقيقت  کافی است در انت اب اینکه زوج است. 4عارض می شود و خود تصور  4که حقيقتا بر 

ف موضتتتوب شتتتوند و مجازا وصتتت شتتتود و حقيقتا بر واستتتطه عارض مییعنی: اموریکه حقيقتا بر موضتتتوب عارض نمی عوارض غریبه 

 رهمان همان حرکتوهستند.

 کنيم:وال اصلی بحف را طرح میمقدمه دو س با عنایت به ای  سه 

 
 قدیم است. بنابرای  حادث چي ی است که زمانی نبوده است و پ  از آن بوجود آمده است. حادث در برابر 1
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 معنای موضوب علمرهر علمی که باشد و فعال به خصوص علم اصول کاری نداریمو چيست؟ .1

 آیا الزم است که هر علمی دارای موضوب خاّصی باشد یا خير؟ .2

 جواب سوال اول
ــوع کل علم ما یبـحث فـیه عن احواله و عـما یتعلق به مـما له دخل فی غایه ذلک  صمولف در جوا، ستتتلوال اّول می گوید:   موضـ

آن چي  بحف می شتود. البته آن عوارضتی که در غایت آن   و احوالیعنی موضتوب هر علم آن چي ی استت که در علم از عوارض  . العلم

 علم دخيل باشند.

شتود. ولی از اینکه ای  بدن ارض بدن و امراض آن و عوامل مرض و راههای پيشتگيری از آن و ... گتتگو میمرال در علم ط  از عو 

شود. چون فضائی را اش ال کرده، در ای  زمان واقع شده، سياه است یا ستيد و ... با اینکه از عوارض ذاتيه بدن هستند، گتتگو نمی

ای  بدن مکان را اشت ال می کند با اینکه عرض ذاتی بدن هستت، اما در طبابت اثری  ای  امور ربطی به غرض علم ط  ندارد و اینکه

ه اربعهرقرآن،ستنت،اجماب وعقلو استت، یکی از مصتادیق آن 
ّ
ندارد. یا مرال در علم اصتول که مشتهور عالمان می گویند موضتوع  ادل

ست از قبيل: مسائل مربوط به تجوید قرآن، مسائل مربوط قرآن مجيد است و عوارض ذاتيه فراوانی دارد که موضوب تمامی آنها قرآن ا

های گوناگون، مستتتائل مربوط به کشتتتف قرآن از امور غيبّيه، بالغت به قرائتهای مختلته قرآن، مستتتائل مربوط به اعجاز قرآن از جنبه

اصتتول از همه اینها که گتتگو  قرآن و معارف عميق اعتقادی قرآن، قصتتص قرآن و.... که موضتتوب تمامی آنها قرآن استتت اّما در علم

 شود:شود. زیرا همه اینها ربطی به غرض علم اصول ندارد بلکه تنها از سه مسلله قرآنی در علم اصول بحف مینمی

 خورد.حجيت ظواهر آن در حّد  که بدرد استنباط حکم شرعی می -1

 اینکه آیا تخصيص قرآن با خبر واحد ممک  است یا نه؟ -2

 ر قرآن ممک  است و واقع هم شده یا خير؟اینکه نسخ د -3

ودنتيجه اینکه  ا  . بلکه خصتوص عوارض ذاتيهچنین نیسـ  که هرچیزی از عوارض ذاتیه موضـوعی بود در علم از آن بحث ـش

ا  که غيرذاتيهبا همي  تعبير در تعریف موضتوب علم آن دستته از عوارض دخالت دارند مورد بحف استت. مولف  که در غرض آن دان  

ولی در غرض از آن علم  ،شتوندشتوند، بلکه با یک واستطه یا چند واستطه بر موضتوب عارض میمستتقيما بر موضتوب علم عارض نمی

نمودند و چني  عوارضتی هم در علم مورد بحف استت. همانند بستياری از مستائل علم اصتول فقه که   در علم داخلرا دخيل هستتند 

کتا، و ستّنت مرال از عوارض غریبه یا غير ذاتيه هستتند ولی دانشتمندان اصتولی آنها را در اصتول آورده و  نستبت به موضتوب آن یعنی

گاارند. برای مرال مباحف التاا و مالزمات عقليه از ای  قبيل کنند و نام مجموعه آنها را مستتائل علم اصتتول میبحف و بررستتی می

موضتوب بحف در دو مورد ماکور اعم از کتا، و ستنت استت. یعنی ما در مباحف  یاستت. زیرا موضتوب علم اصتول کتا، و ستّنت استت ول

التتاا از جهتت عتامی بحتف داریم کته اوامر ظهور در چته معنتائی دارنتد؟ و ای  بحتف یتک بحتف عتام استتتت یعنی بته طور کلی بحتف می 

  ترتي  هر عرضتی که در غرض علم دخالت کنيم که اوامر ظاهر در چه هستتند؛ نه خصتوص اوامری که در قرآن آمده استت. پ  به ای

 دارد در آن علم مورد بحف واقع می شود چه عرض ذاتی باشد و چه عرض غير ذاتی.

 جواب سئوال دّوم
در اینکه آیا الزم استت حتما هر علمی دارای موضتوعی باشتد که در آن علم پيرامون عوارض همان موضتوب بحف شتود یا الزم نيستت؟  

 اختالف است.

متا قتائتل بودنتد کته بتایتد برای هر علمی موضتتتوعی را فرض نمود. در مقتابتل مشتتتهور قتدمتا، برخی از متتاخری  می گوینتد کته اکرر قتد

هي  ضترورتی ندارد که حتما هر عملی دارای موضتوب مشتّخصتی باشتد که در آن علم از عوارض همي  موضتوب گتتگو شتود. بلکه کافی 



   با علم اصول فقه ییآشنا. 1درس    

 17   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

ر یع جهت مشتتتره هستتتند و آن جهت مشتتترک ای  استتت که در غرض از آن علم ای که همه آن مستتائل داستتت که مستتائل پراکنده

دخيلند گردآوری شده و آن علم تدوی  شود. برای مرال در علم اصول فقه از مسائل بسيار گوناگونی بحف می شود که همگی در یک 

 ستنباط احکام شرعی می شوند.جهت مشترکند و یک غرض را تامي  می کنند و آن عبارت است از اینکه همگی سب  علم و ا

دليل ای  گروه اخير آنستت که هي  دليلی بر ل وم وجود موضتوب برای هر علمی نداریم. نه برهان قطعی عقلی در کار استت تا در  

نظور ای  البتّته م .برابر آن عقتل متا تستتتليم بتاشتتتد و نته وجتدان برآن داللتت دارد و نته دليتل شتتترعی بر ل وم آن داریم تتا تعبّتدا قبول کنيم

عبارت ه نيستت که هي  علمی دارای موضتوب معّينی نيستت. بلکه منظور اینستت که الزم نيستت که هر علمی دارای موضتوب باشتد ب

ی.
ّ
ی است نه اثبات سل  کل

ّ
 دیگر هدف ما نتی ایجا، کل

 عقیده صاحب کتاب اصول استنباط
گوناگون موضتوعات مختلف هر علم استت و مستائل یع علم و بلکه هر علمی نياز به موضتوعی دارد و اصتوال استاس و محور تدوی  علوم 

به ای  صتورت  باشتد و اّما جامع انت اعی 1چرخند و آن موضتوب باید یع جامع ماهویغایات مستائل علم عموما بر محور آن موضتوب می

چون مستل م دور است. ضوب علم باشد، که موضوعات همه مسائل را در نظر گرفته و یک جامع از ميان آنها انت اب کنيم نمی تواند مو 

کنند. پ  زیرا که مستتائل یع علم عبارتند از یع ستتلستتله مطال  و بحوثی که از حاالت و عوارض و احوال موضتتوب آن علم بحف می

ف استت بر شتناخت موضتوب آن؛ آنگاه اگر بنا باشتد موضتوب علم یع امر انت اعی بوده و از موضتوعات
ّ
 شتناخت مستائل یع علم متوق

ف باشتد و ای  دور استت و دور باطل استت. همچنانکه مستائل انت اب شتود الزم می
ّ
آید که شتناخت موضتوب هم بر شتناخت مستائل متوق

غایت هر علم متاخر از موضتتوب و مستتائل آن استتت. زیرا غایت یک علم همان غایت کل مستتائل آن استتت. حال اگر مستتائل یک علم 

 ناخته می شود.شناخته نشوند چگونه غایت آن مسائل ش 

پ : غایت علم متوقف بر مستائل علم استت و مستائل علم متوقف بر موضتوب علم استت. به ای  ترتي  محال استت که موضتوب علم 

مشتخص نبوده و تنها پ  از تدوی  مستائل آن از موضتوعات مستائل انت اب شتود. زیرا تا موضتوب علم مشتخص نشتود استاستا هي  مستاله  

 عات ای  مسائل را بنگریم و یک جامع ميان آنها در نظر بگيریم.ای شکل نمی گيرد تا موضو 

 تمایز علوم ج( 

در ای  مقدمه به ای  بحف می پردازیم که دان  ها چگونه از یکدیگر تمای  پيدا می کنند و چه چي ی باعف می شتتود دو علم متتاوت 

 شوند.

 کالم و کلمه از نحو  که ای  استتتت به منطق  از نحو   علم  وتبرخی معتقدند که تمای  علوم به تتاوت موضتتتوعات آنهاستتتت. مرال تتا

 .حّجت و معّرف از منطق و کندمی بحف

و برخی دیگر معتقتدنتد اغراض و غتایتات مختلتی کته از هر علمی دنبتال می شتتتود بتاعتف تمتای  دان  هتا از هم می شتتتود. مرال می گوینتد  

 بمانيم و غرض از علم منطق آن است که فکر خود را از خطا حت  نمایيم. غرض علم نحو آن است که از خطای در گتتار مصون  

 غایات به  تمای  اگر اینکه بدليل  غایات آنها. و  اغراض  به نه  استت آنها  موضتوعات به یکدیگر  از  علوم  تمای  که  ستتا ای  منصتف عقيده

 که دان   دو و علم  دو گاهی که نماید. زیرا و ای  ضتتابطه ای عمومی نخواهد بود که در همه جا صتتدق  داشتتت نخواهد  کلّيت  باشتتد

غرض هستتند. مرل علم ط  و علم جراحی که غرض از هر دو   و غایت ولی دارای یک استت  مطلق خصتوص  و  بي  آن دو عموم نستبت

 
اگر موضتوعات  یعنی یک چي ی که بي  موضتوعات مستائل مختلف یک علم یک جهت مشتترک حقيقی و واقعی و نه ستاختگی استت. مرال علم اصتول مستائل مختلتی دارد که 1

اما جامع انت اعی آن جامع و جهت اشتتراک غير واقعی    يم جهت مشتترک واقعی بي  آنها وجود دارد و آن مرال عبارت استت از ادله اربعه.همه آن مستائل را در نظر بگيریم می بين

 ير می کنيم.و ساختگی است. مانند اینکه چند چي  کامال متبای  را در نظر می گيریم و با عنوان یاحد هاه االمورییعنی یکی از ای  چي ها، از آن تعب
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یکی حت  ستتتالمتی استتتت. لتاا اگر بخواهيم بتا غتایتت و غرض ای  دو علم را از یکتدیگر متمتای  کنيم ممک  نيستتتت زیرا غرض هر دو 

 رشتته دو جّراحی علم با ط  علم استت. اما اگر تمای  به موضتوعات باشتد به راحتی می توان از ای  دو را از یکدیگر متمای  کنيم. مرال

 آن پيشتگيری و  دفع راههای و  مرض  رفع و راههای  مرض عوامل  و  استبا،  از آن  در و بدن  استت امراض  مطلق  اّولی موضتوب که استت

 علم آن در و  دارد  جّراحی به  نياز که  استت امراضتی خصتوص  دّومی موضتوب و استت صتحت  حت  دان  ني   ای   از  هدف و  شتودمی بحف

  ولی.  استتت یکی علم دو غایت ستتالمتی استتت. پ  هر حت  که غرض اینجا ني  شتتودمی بحف و مباحف مربوط به جراحی عوامل از

 اغراض. به نه دانست موضوعات به علوم را تمای  باید پ  است. متمای  و متتاوت  موضوعات

 موضوع علم اصول فقه د( 

به عنوان دليل در فقه به اموری که یعنی استت،    امهات ادله فقهیه اصتول استتنباط موضتوب علم اصتول فقه صبه تعبير صتاح  کتا،  

ی استت موضتوب علم به تعبير دیگر هرچه دليل بر استتنباط حکم شترع کار می رود و وستيله ای برای استتنباط حکم شترعی می شتود.

 اصول است.

 پ  ما در علم اصول دو مطل  کلی را بررسی و بحف می کنيم:

آیا شتترب   بحف از حجيت ادله. مرال بحف می کنيم که آیا ادله اربعه حجت استتت و می توان از آن در استتتنباط بهره گرفت؟ .1

 اجازه می دهد که از ادله اربعه در استنباط حکم شرعی استتاده کنيم؟

در جهت  قرآنمرل  مباحری که احتجاج به ادلهرمرال ادله اربعهو به آن امور متوقف استت و اگر بخواهيم از یکی از ادله اربعه  .2

آیتا امر ظتاهر در وجو،    ، بتایتد از آن امور بحتف کنيم. متاننتد اینکته آیتا ظواهر حجيتت دارنتد؟استتتتتتاده کنيم استتتتنبتاط احکتام

 زیرا استتاده از آن قرآن یا سنت متوقف بر شناخت ای  امور است. از ای  قبيل. است؟ آیا شرط متهوم دارد؟ و مباحری

ی و قدر  
ّ
هدف اصتلی از تمامی ای  بحف ها بدستت آوردن طریقه صتحيح استتنباط احکام شترعيه استت. پ  به عقيده ما آن عنوان کل

ه احکام شترعيه و مناب ی که موضتوب علم اصتول استت عبارت استتجامع
ّ
ی مصتادیق فراوانی دارد و از امهات ادل

ّ
ع فقهيه آنگاه ای  کل

 شود:امور زیر را شامل می

اکنون در اختيار مستلمانان استت و تحریف   هم و تری  منبع احکام شترعيه استتکتا، آستمانی یعنی قرآن کریم که اصتلی .1

استالم رصو فرو فرستتاده شتده   نشتده استت و همه مستلمانان جهان اعم از شتيعه و ستّنی اعتراف دارند که قرآنی که بر پيامبر

 همي  مجموعه است.

الم .2 ای   . ستتّنت که عبارت استتت از قول و فعل و تقریر معصتتوم ربو چه پيامبر رصو و چه ائمه معصتتوم شتتيعه عليهم الستتّ

آوری شتتده استتت ستتّنت نيستتتند. بلکه ستتنت اکنون در اختيار ما استتت و در کتابهای حدیری معتبر جمعاحادیری که هم

انتد کته ممک  استتتت در ای  ميتان برخی از ای   م و رفتتار و تقریر معصتتتومتان استتتت و ای  احتادیتف آن را نقتل کردههمتان کال

احادیف ني  صتحيح نباشتند و دروغي  باشتند. پ  ای  روایات ستّنت حاکيه نام دارند که حاکی از قول یا فعل و تقریر معصوم 

 ربو هستند و نه خود قول و فعل و تقریر معصومربو.

ه .3
ّ
شوند همانند استصحا، که عبارت است داخل می اموری که حجّيت آنها به توّسط کتا، یا سّنت ثابت شده در امهات ادل

 از اینکه چي ی را که قبال به آن یقي  داشتيم و اکنون در آن شک داریم ابقاء کنيم.

 اجماب. .4

 ادله عقلی مانند برائت و غير آن. .5
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 مسائل علم اصول فقه ه( 

 و ني    علم اصتول فقه عبارت از بحف از حجيت ادله احکام 1مستائل  مستاله می پردازیم که مستائل علم اصتول کدام استت.  حال به ای

مباحف التاا و همه مباحری که احتجاج بر ادله اربعه وابستته به آن استت. از قبيل مباحف حجت که راجع به حجيت ظواهر، حجيت 

 است و ...خبر واحد، شهرت فتوائيه، اجماب منقول 

 غای  و غرض علم اصول و( 

غایت و انگي ه نهایی از ای  علم شتتناخت رو  صتتحيح و کيتيت استتتنباط احکام شتترعی از ادله آن استتت. چرا که بستتياری از احکام  

ل  شترعی روشت  نبوده و شتناخت آن نيازمند بحف و بررستی استت و آنچه که اب ار بدستت آوردن احکام به شتمار می رود همي  علم اصتو

 فقه است.

 تبوی  و دسته بندی مباحث ز( 

 کتا، اصول استنباط در دو ج ء تنظيم شده است: 

 ج ء اول راجع به مباحف التاا است که مشتمل بر چهار مسلله اوليه و مقدماتی است به ترتي  زیر:

 مشتق. -4اشتراه لتظی در زبان عربی  -3صحيح و اعم  -2حقيقت شرعيه   -1

 مطلق و مقيد. -5عام و خاص  -4متاهيم  -3نواهی  -2اوامر  -1اصلی دارد که به ترتي  عبارتند از:  و بدنبال آن پنج با،

 مبي ، نص و ظاهر و ... -و در خاتمه ای  ج ء برخی از اصطالحات ای  ج ء را معنا خواهند کرد از قبيل: مجمل

و اصتتتول عمليته بحتف ميکنتد رادلته عقليته یعنی احکتام   ج ء دوم پيرامون مبتاحتف عقليته استتتت کته راجع بته ادلته عقليته و اجتهتادیته

عقليه قطعيه، ادله اجتهادیه یعنی امارات ظنيه و اصتتتول عمليه یعنی قواعد  که در مقام عمل برای انستتتان شتتتاه تنظيم شتتتدهو و 

 مجموعا بر سه با، مشتمل است:

 رد.با، اول در احکام قطع است که اگر مکلف قاطع به تکليف شد چه وظائتی دا -1

 با، دوم در احکام ظ  به حکم است که مشتمل بر مبحف حجييت ظواهر و حجييت اجماب و خبر واحد و شهرت و ... است. -2

 با، سوم پيرامون احکام شع است که مشتمل بر چهار اصل است: -3

احتياط، مباحف علم اجمالی هم اصتل استتصتحا،. و در ضتم  مباحف  -4اصتالة التخيير   -3اصتالة االحتياط   -2اصتل برائت   -1

ای را آورده و در آن دو بحف مطرح استت که قستمتی از آن در با، اول یعنی با، قطع طرح شتده و پ  از بيان مباحف اصتلی خاتمه

ن د   ای از منتابع احکتام دربتا، اجتهتاد و تقليتد، ضتتتمنتا پ  از همته ای  مبتاحتف قتدری راجع بته پتاره  -2بتا، تعتادل و تراجيح   -1داریم: 

 اهل سنت به نقد و بررسی خواهيم نشست.
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 شرعیه حقیقت .2درس 

 

 در این درس می خوانیم:

 . تعریف حقيقت شرعيه 1

 .فایده بحف از حقيقت شرعيه2

 

 عریف حقیق  شرعیهت

نيستتت که بستتياری از التاظی که در قرآن و احادیف به کار رفته اند مانند صتتوم، حج، صتتاله و ...قبل از استتالم دارای شتتکی در ای   

بوده اند و در آن معانی به کار می رفته اند. مرال حج به معنای قصتد کردن بوده است. از سوی دیگر شکی در ای   خاصتی معانی ل وی

با مناستتک   خاصی  التاا را در معانی جدیدی به کار برده استتت. مرال حج را در ای  عمل  ني  نيستتت که شتتارب مقدس بستتياری از ا

خاص به کار برده استت. حال ستوال ای  استت که در زمان پيامبر اکرم ای  التاا در معانی جدید به صتورت حقيقی به کار می رفته اند 

از  به صتتتورت مجتازی و با قرینته در ای  معتانی به کار می رفتته و بعتدو در معنتای جدید حقيقتت شتتتده اند، یا اینکته در زمان پيتامبر خدا 

اگر ای  اتتاق در زمان پيامبر خدا افتاده استتت حقيقت شتترعيه خواهد بود و اگر بعد از   در معنای جدید حقيقت شتتده استتت؟  پيامبر

ن هي  قرینه ای در قرآن و احادیف ایشتان بوده استت حقيقت متشترعيه استت. اگر حقيقت شترعيه ثابت باشتد ای  التاظی وقتی بدو

نبوی به کار می رود می توان آنها را بر معانی جدید شترعی حمل نمود و اگر حقيقت متشترعيه باشتد باید بر معانی ل وی قبل از استالم 

 حمل شود.

 وضع تعّينی2تعيينی. . وضع 1بطور کلی وضع لتظی برای معنائی و حقيقت شدن لتظی در معنائی بر دو قسم است:  .1نکته. 

وضتع تعيينی عبارت از ای  استت که فرد یا گروهی لتظی را برای معنایی اختصتاص دهند و لت  را برای آن معنا وضتع 

کنند. ای  نوب از وضتتع انحاء و انواعی دارد. یک نوب آن استتت که شتتخص یک معنای خاص و ج یی را در نظر بگيرد و یک 

ر دهد. مرل اینکه کستتی صتتاح  فرزند شتتود و برای او نامی بنهد. نوب دیگر آن استتت که لت  ج یی و خاص را برای آن قرا

واضع یک معنای کلی را در نظر بگيرد و یک لت  کلی را برای آن وضع نماید. مرل اینکه معنای کلی حيوان ناطق را در نظر 

وضتع استامی نکره از  دیگری ني  هستت مرلبگيرد و لت  انستان را برای آن وضتع کند که هر دو کلی هستتند. همچني  انواب  

گوئيم رأیتت رجال یعنی قبيتل رجال، کتتابتا و ... کته واضتتتع آنهتا را برای تمتام افراد آن علی البتدل قرار داده استتتت و وقتی می

. یا وضتتع گوئيم: اکرم عالما یعنی فردی از افراد طبيعت عالم را اکرام ک  و ..فردی از افراد ای  طبيعت را دیدم یا وقتی می

کند بر وقوب فعلی در زمان گاشتتتته مرل حدث هيلت ها و صتتتي ه های مختلف از قبيل هيلت فعل ماضتتتی که داللت می

 ضر،رزدنو اکلرخوردنوو ...

وضتع تعينی عبارت استت از اینکه شتخص یا گروهی در آغاز لتظی را در معنایی با کمک قرینه به کار ببرند بدون اینکه 

عنا تخصيص داده و آن لت  را در آن معنا وضع کنند و سپ  همي  طور در اثر استعمال فراوان آن لت  آن لت  را برای آن م

در آن معنا، پ  از مدتی لت  در معنا حقيقت شتتتود و بدون قرینه به کار رود. ای  نوب را تعّينی گویند چون خود بخود و در  

 .اثر کررت استعمال متعي  شده و کسی آن را معي  نکرده است
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 واضتع اوليه زبانهای مختلف و گوناگون کيستت؟ آیا واضتع خداوند استت؟ یا افراد بشتر؟ در ای  زمينه ميان صتاح  نظران . 2نکته

 اختالف است.

عقيده صتتاح  اصتتول استتتنباط ای  استتت که واضتتع خداوند استتت و برای اثبات از آیات قرآنی استتتتاده می کنند که 

ُةو ستپ  به خداوند حضترت آدم عليه الستالم و ه ُجن 
 
ُع ال جن ُت ُو ُزو  ن 

ُ
   أ

ن
ک نا یا آُدمن است 

 
ل

ن
مستر  حوا را در بهشتت استکان دادرُو ق

ما  و آن دو را از ن دیع شتدن  تن ل   شتت
ن

ف  ُحي 
ً
ها ُرُغدا ن  ال مت آنان وحی فرمود که مجازید از نعمت های بهشتتی استتتاده کنيد صُو کن

ُربا ه ُجُرُة  ... و سخنان دیگری که با آنان داشتبه درخت خاصی نهی فرمود صُو ال ُتق 
 

هت الش  .ات

دانستتتتنتد؟ خير چون رابطته ميتان لت  و معنتا رابطته حتال آیتا آدم و حواء بطور طبيعی معتانی ای  التتاا و کلمتات را می 

ط جاعل ایجاد   ت و معلول نبوده بلکه رابطه جعلی استتت که بتوستتّ
ّ
استتت.  شتتده طبيعی و واقعی مرل رابطه دود و آت  و عل

زبان را آموخته باشند تا معانی ای  سخنان را بتهمند و ای  خدای سبحان بوده است که معانی ای     پ  آنان باید از خداوند

 خطا، ها را هم بدان ها تتهيم کرده باشد پ  معلم معانی التاا و واضع زبانها خداوند است. 

آورند و آن آیه شتریته دی هم برای مدعای خودشتان میتا اینجا دليل اصتلی مصتنف بر مدعای  بيان شتد. ستپ  شتاه

ها  که در ای  آیه مراد از استماء، مستمياتریعنی
 
ل ماُء کن ست 

ُ  
ُم آُدُم اَ

 
 معانی و به تعبير دیگر  ستوره بقره استت که فرموده: صُو ُعل

 تعليم فرمود.  آنچه اسم برای آن گااشته شدهو است یعنی خداوند اسامی اشياء و موجودات را به حضرت آدم

 سوال: زبان ها چگونه گستر  یافته و به ای  وضع کنونی در آمد؟ 

ط آن زبانی  ایاز نظر عقلی کامال ممک  استت که خداوند حکيم در حضترت آدم و فرزندان او قّوه را قرار داده باشتد که توستّ

نند و بعدها در اثر مهاجرتها و اجتماعات گوناگون را که به آنان آموز  داده بود، توستتتعته داده و به زبانهای فراوانی مبّدل ک

 ای در اثر مرور زمان و نياز به استعمال التاا و کلمات جدید دارای زبان مخصوصی شده اند.هر قومی و هر دسته

ماُء  غير از مطل  ماکور که واضتتع ل ات خداستتت مطل  مهم دیگری هم از آیه شتتریته.  3نکته ستت 
ُ  
ُم آُدُم اَ

 
قابل استتتتاده  صُو ُعل

 -3فعل   -2استم   -1گيریم و التاا سته نوعند:  استت و آن اینکه ما انستانها در مقام بيان مقاصتد از التاا و کلمات مدد می

 حرف.

ها  و ستتخ  از افعال و حروف در ای  آیه نيستتت. از اینجا می ولی آیه فرموده
 
ل ماُء کن ستت 

ُ  
ُم آُدُم اَ

 
توان فهميد که استتت صُو ُعل

باشتتند و اّما افعال و حروف متترب بر استتماء هستتتند و بتنهائی اصتتلی در التاا در مقام افاده و استتتتاده استتماء می رک 

 مقصود نيستند.

 بازگش  به بحث حقیق  شرعیه

 بحف در ای  بود که آیا حقيقت شرعيه داریم یا خير؟

باید توجه داشتت که همه بر ای  نکته متتقند که اگر حقيقت شرعيه داشته باشيم به صورت وضع تعيينی نبوده است. یعنی ای  نکته 

مستلم استت که پيامبر خدا نيامده استت صتریحا اعالم کند که مرال از امروز لت  حج را در ای  عمل خاص به کار ببرید یا لت  صتاله را 

رید. اگر چني  چي ی بود قطعا برای ما نقل می شتد در حالی که هي  چي ی در ای  باره نقل نشتده استت. پ  در ای  عمل به کار بب

آنچه مورد بحف استت ای  استت که در ای  باره وضتع تعينی اتتاق افتاده استت یا خير؟ به ای  صتورت که شتارب مقّدس در ابتداء امر 

برد، ولی تتدریجتا در عصتتتر خود شتتتاربرپيتامبرو و در اثر اینکته ای  التتاا در  بکتار می  ای  التتاا را در ای  معتانی جتدیتد و بتا کمتع قرینته

معنای جدید به صتورت فراوان استتعمال شتده استت کم کم در ذه  مخاطبي  معانی جدید ریشته گرفته تا حدی که پ  از گاشتت 

چي یروضتع تعينیو ثابت استت یا اینکه خير در  زمان اندکی در همان صتدر استالم ای  التاا در ای  معانی حقيقت شتدند. آیا چني  
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ستال رستالت پيامبر هميشته استتعمال ای  التاا در معانی جدید با قرینه بوده و بعدها در عصتر   23عصتر شتارب از آغاز تا پایان مّدت  

 بعد از پيامبر بدرجه حقيقت رسيده تا حقيقت متشرعه ثابت باشد؟ در ای  رابطه اقوالی وجود دارد:

بار که لت  صتلوة و حج و  گوید: حق ای  استت که حقيقت شترعيه بر نحو وضتع تعينی ثابت استت. به ای  بيان که اّولي   مصتنف می

... در معانی جدید استتتعمال شتتد در لستتان قرآن و جبرئيل بود که فرستتتاده خدا بر پيامبر بود و وظيته داشتتت ای  آیات را به پيامبر 

ئيل قطعا همي  معانی شتترع  بود نه معانی ل وی که قبل از استتالم برای ای  التاا وجود داشتتت. ابالغ کند. مراد خدا و قرآن و جبر 

یعنی ختداونتد وقتی می فرمود حج منظور  معنتای ل وی آن یعنی قصتتتد کردن نبود. بلکته منظور  معنتای شتتترعی بود کته عمتل 

همي  معتانی جدیده را به مستتتلمانان می فهماند.  خاصتتتی می باشتتتد. از طرفی  پيتامبر رصو هم که گيرنده وحی بود با کمتع قرائ 

شتتده و در لستتان قرآن و جبرئيل برای پيامبر و در لستتان پيامبر برای مستتلمي  ای  معانی ستتپ  کرارا و پشتتت ستتر هم آیات نازل می

اره ای   شتد و طبيعی استت که پ  از گاشتت مدتی ای  معانی جدید و اصتطالحی که شتارب مقدس دربجدیده به مردم گوشت د می

 شود.التاا داشته برای مردم جا افتاده و بدون نياز به هي  قرینه ای از ای  التاا فهم می شد. به ای  ترتي  حقيقت شرعيه ثابت می

 فائده بحث از حقیق  شرعیه

 فایده و اثر اینکه حقيقت شرعيه داشته باشيم چيست؟ سوال:

ــ    التتاا به کار رفتته اند اما قرینته وجود دارد بر اینکته همتان معتانی قبتل از استتتالم یاردی که در قرآن و روایات نبوی ااوال در مو :  پاسـ

ثمره ای  بحف در جایی استت که در قرآن     را بر آن معنای ل وی حمل کنيم.مراد بوده استت، بحری نيستت و در آن موارد بایستتی لت

ای هم کنار  نباشتد که داللت کند آیا معنای و ... و هي  قرینه  از قبيل لت  صتلوةای  التاا به کار رود  و روایات نبوی استت یکی از 

رمانند آیه شتتریته :الای  هم ع  صتتالتهم ل وی در ای  جا قصتتد شتتده استتت یا اینکه معنای جدید که استتالم آورده مراد می باشتتد.

ل کنيم نه معنتای ل وی. زیرا ای   ر معنتای جدید حمت اکور بدر ای  موارد مت را اگر حقيقتت شتتترعيته را بپتایریم بایستتتتی لت    ستتتاهونو.

در ای  معانی جدید به صتورت حقيقت به کار می رفته استت. و اگر منکر حقيقت شترعيه باشتيم باید  تاا در همان زمان پيامبر خداال

 ای  التاا را بر معنای قبلی که داشته اند حمل نمایيم.
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 صحیح و اعم  .3درس 

 

 انیم:در این درس می خو 

 . صحيح و اعم به چه معناست1

 .ادله دو طرف2

 .تصویر قدر جامع بر اساس قول به وضع برای صحيح3

 .ثمره و فایده بحف4

 تحریر محل نزاع

آیا التاا و استامی عبادات از قبيل صتلوة، صتوم، حج و ... فقط برای عبادتی وضتع شتده اند که صتحيح باشتد و تمامی اج ا و شترایط  

باشتد؟ که در ای  صتورت اگر به یک عبادت فاستد که برخی شترایط و اج ا را نداشتته باشتد هم اطالق شتودرمرال به عملی  الزم را داشتته  

 که برخی از اج ای نماز را ندارد و مرال فاقد قرائت باشدو به صورت مجازی است و نه حقيقی. 

دو به صتورت حقيقی و نه مجازی به کار می رود. یعنی یا اینکه التاا عبادات وضتع شتده اند برای اعم از صتحيح و فاستد و در هر 

ی و قدر جامع که هم بر صتلوةرنمازو صتحيح صتادق استت و هم بر فاستد و صتدق آن بر هر دو حقيقت وضتع شتده
ّ
اند برای یع معنای کل

 است.

ای اعم هستتتند. در اینجا در ای  باره عالمان اصتتول فقه دو گروه اند. برخی قائل به وضتتع التاا عبادات برای صتتحيح و برخی بر 

 ادله هر دو گروه را ذکر می کنند و سپ  نظر نویسنده اصول استنباط بيان می شود.

 ادله قائالن به وضع برای صحیح

: تبادر از جمله عالمت هایی استت که برای شتناخت حقيقت از مجاز به کار می رود. به ای  معنا که وقتی لتظی بدون هي  تبادر .1

ستتتبقتت می گيرد و گتتته می بته ذه  قرینته ای برای اهتل یتک زبتان بته کتار می رود در همتان مرتبته اول معنتایی بته ذه  می آیتد و  

همان معناست. با ای  توضيح دليل اول ای  گروه  ،است که معنای حقيقی آن   نشانهشود ای  معنا به ذه  متبادر می شود. ای

آن استت که وقتی التاا عبادات به صتورت مطلق و بدون هي  قرینه ای به کار می رود مرال گتته می شتود صتاله یا صتوم، از ای  

 ناقص به ذه  نمی آید. التاا معنای یک عبادت صحيح و کامل به ذه  می آید و متبادر می شود و نماز

: یکی دیگر از عالمت های شتناخت حقيقت از مجاز صتحت حمل و صتحت ستل  است. یعنی اگر حمل لت  بر معنا صتحت ستل  .2

صتحيح باشتد و ستل  لت  از معنا درستت نباشتد نشتانه آن استت که آن معنا حقيقت استت و اگر حمل صتحيح نبوده و ستل  صحيح  

با ای  بيان دليل دوم آن استت که ما می توان مرال صتاله را از صتاله ناقص و فاستد ستل    باشتد نشتانه آن استت که مجاز استت.

کنيم. مرال اگر دقت کنيم می توانيم بگویيم: الصتاله التاستده ليستت بصتالهریعنی نماز فاستد نماز نيستتو. و ای  نشتانه آن استت 

 به نماز فاسد هم نماز بگویيم.که لت  نماز برای خصوص نماز صحيح وضع شده است و اال می توانستيم 
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 بتاتحة الی نتی جن  آغاز شتتتده استتتت. مانندصدليل ستتتوم روایات  که با   .3
ّ

و .... ای  احادیف با الی نتی  1الکتا،  ال صتتتلوة اال

لت دارد. مرال وقتی گتته می شتتود صال رجل فی الدار  جن  بيان شتتده و الی نتی جن  بر نتی جن  و طبيعت و ماهيت دال

 بتاتحةده ایم. حال وقتی روایت می گوید صمعناستتتت که هي  مردی در خانه نيستتتت و ماهيت مرد را نتی کر  به ای 
ّ

 ال صتتتلوة اال

معنای  آن استت که نماز بدون فاتحة الکتا، نماز نيستت و طبيعت نماز بر آن صتدق نمی کند. پ  می توان گتت که الکتا،  

را ندارد صتدق نمی کند و لاا باید گتت ای  التاا برای خصتوص صتحيح وضتع  التاا عبادات بر عبادتی که همه اج ا و شترایط

 شده اند.

روایاتی که آثار و منافعی را برای برخی از عبادات بيان کرده استتتت مانند اینکه : الصتتتلوة عمود الدی ، الصتتتلوة معراج المؤم ،  .4

يعت صتلوة و صتوم و ... بيان شتده استت. یعنی بر خود در احادیف ماکور و امرال آن آثاری برای طب الصتلوة قربان کل تقی و...

صتاله ای  اثر بارگردیده و گتته شتده که نماز ای  اثر را دارد. از طرفی می دانيم که ای  آثار قطعا بر نمازی که فاستد و باطل باشتد 

ی  اثر را دارد و از ستوی دیگر نماز بار نخواهد شتد. پ  از ستویی خود ای  عبادات ای  اثر را دارد یعنی اگر مرال عملی نماز باشتد ا

فاستد و باطل ای  اثر را ندارد. نتيجه ای  می شتود که نمازی که صتحيح نباشتد و فاستد باشتد اصتال نماز نيستت. زیرا نماز آن آثار را 

 دارد و ای  عمل که فاسد است آن اثر را ندارد. 

 ادله قائالن به وضع برای اعم

ا عبادات مرال صتاله بدون هي  قرینه و به صتورت مطلق به کار رود ذه  ما به اعم از صتحيح یا : در صتورتی که یکی از التاتبادر .1

 فاسد متبادر می شود.

بينيم  دهيم، میدهيم و لت  صتلوة را محمول قرار میاند هنگام  که ما صتلوة فاستده را موضتوب قرار می: گتتهعدم صتحت ستل  .2

و ستل  آن از ای  عمل باطل استت و صتحت حمل و عدم صتحت ستل  عالمت که حمل صتلوة بر عمل فاستد و ناقص صتحيح استت  

 حقيقت بودن است.

: ما می بينيم که می توانيم نماز را دو قستم کرده و بگویيم نماز دو قستم استت: نماز صتحيح و نماز فاستد. ای  نشتانه صتحت تقستيم .3

یرا در یک تقستتيم، مقستتم باید در هر یک از اقستتام آن استتت که ای  لت  برای هر دو به کار می رود و در هر دو حقيقت استتت. ز

 وجود داشته باشد. پ  در اینجا هم که نماز مقسم است باید در هر دو باشد پ  هر دو نمازند.

: در روایتی معروف می خوانيم استتالم بر پنج چي  پایه بنا شتتده: نماز، زکات، حج، روزه و والیت اهل بيت عليهم حدیف مشتتهور .4

م به هي  یک از ای  ارکان به اندازه والیت اهمّيت داده نشتتده و بدان دعوت نشتتده استتت. منکران والیت چهار الستتالم. در استتال

داری و شبها اصل اّول را گرفته و بدان عمل کردند ولی اصل پنجم را رکه والیت باشدو تره کردند پ  اگر انسانی روزها را به روزه

هتائ  کته گرفتته و نته نمتازهتائ  کته خوانتده مقبول والیتت نته روزه  ی کنتد و بميرد، بتدونداری و عبتادت ستتتپرزنتدهرا بته قيتام و شتتت 

   نيست.

بنا بر اینکه والیت اهل بيت مانند اصتل استالم شترط صتحت اعمال باشتد، در ای  روایت به ای  اعمال که بدون والیت اهل بيت باطل 

 ولی فاسد دانسته شده است. پ  نماز فاسد هم نماز است. ،هستند نماز و روزه اطالق شده

طبق روایت امام عليه الستالم به زنی که در دوران عادت ماهيانه خود به ستر می برد فرمودند: دعی الصتاله ایام اقرائکرنمازت را  .1

ام است و از آن نهی شده است در دوران قاعدگی رها ک  و آن را به جا نياورو. کيتيت استدالل: نماز زن حائض در ایام حيض حر 

 
 هي  نمازی نيست مگر با فاتحه الکتا،. 1
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و اگر از عبادتی نهی شتود آن عبادت فاستد استت. پ  عبادات ای  زن فاستد استت و با وجود ای  امام ربو در روایت ماکور به ای  

 شود و هم بر فاسد.نماز فاسد نماز گتتند و ای  دليل است بر اینکه لت  صلوة هم بر صحيح اطالق می

ر کند در مکانهایی که نماز خواندن در آن مکروه استتت نماز نخواند ای  نار منعقد شتتده و باید بدان فقها گتته اند کستتی که نا .2

عمل کند. بنابرای  اگر در آن مکانها نماز بخواند نماز  فاستد استت و باطل. اما همي  شتخص اگر در ای  مکانها نماز خواند و با 

می خواند باید کتاره می داد و او یک نماز   نمازپ  اگر در مکان مکروه   نار خود مخالتت کرد باید کتاره شتتکستتت  نار را بدهد.

فاستد خوانده استت و باید کتاره دهد. اگر لت  نماز برای صتحيح وضتع شتده بود الزم نبود ای  شتخص بياید و کتاره بدهد. چون 

 شده اند.نماز او فاسد است. پ  معلوم می شود که التاا عبادات برای اعم از صحيح و فاسد وضع 

 دیدگاه مولف

نویستنده اصتول استتنباط قول اول را انتخا، می کند و دليل دیگری ني  برای  ذکر می کند و آن ای  استت که ما می دانيم عباداتی 

  بار خود شتارب ای  التاا را در ای مرل روزه و نماز و حج را شتارب مقدس اختراب کرده استت و به مستلمانان معرفی کرده استت و اولي 

معانی خاص که مد نظر  بود استتتعمال کرد و قبل از شتتریعت استتالم انستتانها از ای  عبادات خاص به ای  شتتکل موجود در استتالم 

اطالعی نداشتند. پ  اولي  بار خود شارب التاا را در ای  معانی استعمال کرد و واضح است که روز اول که شارب چني  استعماالتی  

آن استتعمال کرد نه فاستد. بدليل اینکه استتعماالت شتارب مقدس از همان اّول بصتورت تکليف و امر بود را شتروب کرد در معنای صتحيح 

گيرد نه به عمل فاستتد. یعنی هر ک  امر می کند که که فرمود: اقيموا الصتتلوة و... و روشتت  استتت که امر به عمل صتتحيح تعلق می

انجام دهيد تا ل ویت و نقض غرض پي  نياید و ای  یع قانون کلی کاری انجام دهيد مقصتود  آن استت که آن را به صتورت صتحيح  

گاارد از روز اول لت  را در  کند و برای آن استتمی میای دارای آثار ویژه را اختراب میاستتت و شتتيوه عقالئی استتت که هرک  مجموعه

ته ممک  استت پ  از ای  لت  را در مورد کند. البمرک  جامع همه اج اءریعنی در مورد آن چي  که همه اج ای  باشتدو استتعمال می

آن مجموعه بدون برخی از اج ای آن ني  به کار ببرد اما ای  استتعمال حقيقی نخواند بود بلکه استتعمالی استت مجازی که عالقه ای  

در نماز فاستد هم به  مجاز ني  مشتابهت استت. یعنی از آنجا که نمازی که برخی از اج ای نماز را ندارد شتبيه نماز کامل استت لت  نماز

 کار می رود.  

 ای که قائالن به وضع برای اعم اقامه کردند:نقد ادله

 جواب از دلیل اول و دوم
  

ّ
عمل صتحيح متبادر است و ما نمی پایریم که از التاا عبادات اعم از صحيح و  ،متبادر  شتما گتته شتد، صترف اّدعا استت و قدر مستل

 .فاسد متبادر شود

ي  که گتته شتد همانند تبادر مقبول نيستت. زیرا ای  عدم صتحت ستل  بنابر مستامحه استت اما اگر دقت کنيم می عدم صتحت ستلبی ن

 یعنی با تامل می توان صالت را از نماز فاسد سل  کرد. بينيم که چني  چي ی وجود ندارد.

 جواب از دلیل سوم
ما هم تقستتيم فقها را به صتتحيح و فاستتد قبول داریم؛ اما ای  دليل نمی شتتود که ای  التاا برای اعم وضتتع شتتده باشتتند. زیرا وقتی  

چي ی را تقسيم می کنيم و مرال می گویيم نماز دو قسم است: نماز صحيح و نماز فاسد، ای  یعنی نماز هم بر صحيح اطالق می شود  

می کند که صتالت در هر دو مورد به صتورت حقيقی استتعمال می شتود و ممک  استت ای  استتعمال مجازی  ولی ثابت ن و هم بر فاستد.

 یعنی اطالق نماز بر نماز فاسد مجاز است و عالقه آن ني  مشابهت است.باشد. 
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 جواب از دلیل چهارم
م را قبول ندارند که همه اج ا و شتترایط را دارد  اّوال اینکه روایت ظهور دارد در اینکه عبادات کستتانی که والیت اهل بيت عليهم الستتال 

مگر والیت را، قبول نيستت و داللت ندارد که صتحيح نيستت و ميان صتحت و عدم قبولی منافاتی نيستت تا بگوئيم چون قبول نيستت  

ت ما  پ  صتحيح هم نيستت؛ خير ممک  استت صتحيح باشتد ولی قبول نباشتد. زیرا قبولی غير از صتحت استت. مرل اینکه ممک  است 

ني  عبتاداتی را انجتام دهيم کته همته اج اء و شتتترایط را داشتتتتته بتاشتتتد امتا مقبول ختداونتد واقع نشتتتود. پ  نمتاز در ای  روایتت در اعم 

 لک  ای  نماز صحيح مقبول خدا نيست.استعمال نشده است بلکه در صحيح استعمال شده است.

نه اینکه صتحيح استت و قبول نيستت، باز هم امام ربو کلمه صتوم   ثانيا بر فرض که بگوئيم عبادات آن اشتخاص فاستد و باطل استت

و صلوة را در صحيح استعمال کرده اند نه فاسده اما صحيح برحس  اعتقاد خود آنان. چون اگر چه ما عبادات آنها را باطل بدانيم اما 

 دانند بلکه آن را صحيح می دانند. خود آنها عباداتشان را باطل نمی

هم که امام آن التاا را در اعم از صحيح و فاسد استعمال کرده باشند اما باز هم دليل نمی شود که ای  التاا برای ثالرا: بر فرض  

اعم وضتع شتده باشتند. زیرا ممک  استت ای  استتعمال مجازی باشتد. یعنی هرچند امام لت  نماز را در عبادت فاستد به کار بردند اما به 

 صورت مجازی ای  کار را کردند.

 اب از دلیل پنجمجو
قبول نداریم که امام ربو در حدیف ماکور کلمه صتالت را در نماز فاستد استتعمال کرده باشتد بلکه ایشتان در صتالت صتحيح استتعمال  

خواندی بایستتتی اکنون که در حيض هستتتی تره کنی و نماز کرده اند و منظور ای  استتت که آن نماز  که در ایام پاکی از حيض می

استد. آری پ  از اینکه نهی از نماز صتورت گرفته ای  عبادت اگر انجام شتود فاستد استت و پ  از ای  ایام پاکی نماز صتحيح استت نه ف

چون نهی از عبادات موج  فستاد آن استت. نه اینکه امام عليه الستالم هم کلمه  ؛نهی که در ای  روایت آمده استت نماز فاستد می شتود

که از نماز صتحيح نهی شتد نماز فاستد می شتود. دليل مطل  ای  استت که اگر صتالت را در نماز فاستد بکار برده باشتد. خير پ  از این

آید؛ زیرا در ای  صتتورت و بنا بر ادعای اعمی ها قبل از اینکه نهی به ای  نماز مراد امام از صتتالت، صتتالت فاستتد باشتتد، دور الزم می

است. پ  نهی از نماز فاسد متوقف بر ای  است که ای    صورت بگيرد ای  نماز فاسد است زیرا می گویيد امام از نماز فاسد نهی کرده

  نماز پي  از ای  فاستد باشتد و قيد فستاد در متعلق نهی یعنی نماز اخا شتده باشتد؛ در حال  که از ستوی دیگر آمدن فستاد هم بر آمده

فساد است و فساد متوقف بر تعلق  زیرا قبل از ای  نهی که نماز فاسد نبود. پ  به طور خالصه تعلق نهی متوقف بر  ؛ای  نهی است از

آید و حرمت که باید تره شتود و پ  از آمدن نهی حرمت می استت نهی و ای  دور استت و دور باطل استت. پ  مراد امام نماز صتحيح

 فاسد می شود.حائض نماز  ،که آمد فساد هم می آید و پ  از ای  نهیت امام

  صتالت را در صتالت فاستد استتعمال کرده باشتد؛ منتها فاستد از جهت دیگر اگر کستی بگوید: چه اشتکالی دارد که امام ربو لت

غير از جهت همي  نهی. یعنی مرال صتورت نماز بدون نيت را در نظر بگيرد که چني  نمازی فاستد و ستپ  فرموده باشتد نماز را ترک 

پي  از ای  نهی  می شتود و ما می گویيم خير، ستتتادهک . در ای  صتورت دور الزم نمی آید. زیرا شتما گتتيد که فستاد از همي  نهی ا

نماز فاستد استت. بنابرای  دور نخواهد بود. زیرا ای  نهی متوقف بر فستاد نماز هستت اما فستاد نماز متوقف بر ای  نهی نيستت. بلکه 

 پي  از آن وجود دارد.

 جواب  آن است که:

چون عملی که فاسد است و قصد قربت ندارد و در واقع اصال هي  ک  نمی پایرد که امام از صالت فاسد و صورت نماز نهی کند 

 نماز نيست، معنا ندارد که حرام گردد. بلکه عمل صحيح با قصد قربت است که نهی بر آن بار می گردد.
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 جواب از دلیل ششم
نه فاستد؛ زیرا هي  شتخصتی که نار کرده استت تا در مکان مکروه نماز نخواند لت  صتالت را در صتالت صتحيح استتعمال کرده استت و  

عاقلی نار نمی کند که نماز فاستتتدی به جای آورد یا نياورد. وی نار می کند که نماز صتتتحيح را در فالن مکان خاص نخواند زیرا نماز 

صتحيح خواندن در آن مکان کراهت دارد. حال پ  از اینکه او به نار خود وفا نکرد و آن را شتکستت و رفت در مکان مکروه نماز خواند، 

همان را که نار کرده بود مخالتت کرده؛ یعنی نماز صتحيح را در مکان مکروه خوانده است و ای  نماز فی نتسه صحيح بوده است و او 

نماز صتحيح خوانده استت منتهی صتحيح با قطع نظر از نار و اینکه با نار مخالتت شتده استت. یعنی بر ای  نماز خواندن وجو، کتاره 

ه هم بر نماز صتحيح آمده استت اما صتحيح با قطع نظر از آنکه مخالتت با نار شتده استت. زیرا با قطع نظر از بار می شتود و وجو، کتار 

نار که ای  نماز کامال صتحيح بوده استت. پ  شتما می گتتيد که وجو، کتاره بر نماز فاستد بار شتده استت و ما می گویيم خير بر نماز 

 مخالتت با نار.صحيح بار شده است؛ اما صحيح با قطع نظر از 

 تصویر قدر جامع

نماز صتحيح دارای انواب و مرات  گوناگونی استت. مرال نماز دو رکعتی،سته رکعتی، چهار رکعتی از انواب و مرات  نماز استت. همچني  

و  انواب دیگری دارد مرال یک نوب آن نماز مستتافر استتت و نوب دیگر  نماز حاضتتر. یک نوب آن نماز شتتخصتتی استتت که با همه اج ا

شترایط انجام می دهد و یک نوب آن نماز کستی استت که فقط به صتورت نشتستته می تواند نماز بخواند و نوب دیگر آن نماز کستی استت  

که به ایماء و اشتتاره نماز می خواند. ستتوالی که در ای  مورد وجود دارد ای  استتت که لت  صتتالترنمازو چگونه بر همه ای  ها با ای  

ا هي  شتتباهتی به هم ندارند، صتتدق می نماید؟ لاا باید قدر جامعی تصتتور کنيم که آن قدر جامع بر همه ای  تتاوتی که دارند و بعضتت 

 انواب و مرات  با اختالفی که دارند صدق کند و لت  صالت برای آن قدر جامع وضع شده باشد.

ا بدانيم که چيستت. بلکه می توانيم قدر  جوا، ای  استت که ضترورتی ندارد که ما ماهيت آن قدر جامع را کامال بشتناستيم و دقيق

جامع را از طریق شتناخت آثار و خواص آن بشتناستيم و همي  کافی استت و الزم نيستت بدانيم دقيقا خود آن قدر جامع که لت  نماز 

برای  وضتتع شتتده چيستتت. مرال می توانيم بگوئيم: آن قدر جامع هر عملی استتت که مؤدی غرض و تحصتتيل کننده غرض شتتارب 

س و خداوند باشتتد. پ  آن چي ی که لت  صتتالت برای آن وضتتع شتتده استتت یک حقيقتی استتت که اثر  ای  استتت که غرض مقد

ای برای شتتخص ناتوان، محصتتل غرض خداوند استتت نستتبت به او و نماز کامل برای خداوند را حاصتتل می نماید. مرال نماز اشتتاره

 ه او.شخصی که توان خواندن آن را دارد محصل غرض است نسبت ب

 ثمره بحث از صحیح و اعم
 برای بيان ثمره ناچاریم مقدمه ای ذکر کنيم:

اگر مولی به عبد خود دستتوری بدهد و عبد شتع کند که آیا اگر ای  مصتداق خاص را امترال کند، دستتور مولی را امترال کرده استت یا 

 آن دو عبارتند از: خير، دو نوب شع ممک  است برای مکلف پي  آید که هرکدام حکم خاصی دارد و

داند که آیا عالوه بر صتدق ای  الف.گاهی یقي  دارد که عنوان مکمور به، بر ای  مصتداق خارجی هم کامال صتادق استت ولی نمی

در غرض مولی دخالت دارد که آن خصوصيت در ای  مصداق خارجی فراهم نيست و یا اینکه قيد  عنوان قيد زاید و خصوصيت زایدی

مولی دختالتت نتدارد. مرتال: مولی گتتت: صاعتق رقبتة: بنتده ای آزاد ک  . عبتد یقي  دارد کته عنوان رقبته، بته طور دیگری در غرض  

دهد که غرض مولی، تنها در آزاد کردن عبدی باشتد که موم  استت. پ  مستاوی، بر مؤم  و کافر قابل صتدق استت ولی احتمال می

گردد یا نه؟ در  کند که با آزاد کردن عبد کافر، دستتور مولی امترال میشتع می  احتمال می دهد قيد ایمان مدخليت داشتته باشتد؛ لاا

اینجا می تواند به اصتالة االطالق تمستک کند و بگوید مولی در مقام بيان بوده و قيد و شترط خاصتی ذکر نکرده استت و اگر قيد ایمان 
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کنيم که خصتوصتيت ایمان، در غرض مولی ده، کشتف میکرد و از اینکه مقيد نکر در غرض مولی دخالت داشتت، کالم  را مقيد می

کنيم. بنابرای ، اگر عبد رفت و عبدی کنيم و شتترطيت یا ج ئيت آن امر مشتتکوه را نتی میدخالت ندارد. به اطالق کالم تمستتع می

 کافر آزاد کرد، دستور مولی را امترال نموده است.

کند یا نه؟ پ  استاستا  ا عنوان مامور به برآن مصتداق معي  صتدق میکند که آی،. گاهی در اصتل صتدق عنوان مکمور به شتع می

شتک داریم که آیا عنوان مامور به بر ای  صتدق می کند یا نه؛ نه اینکه یقي  داشتته باشتيم که عنوان مامور به بر ای  فرد خارجی صتدق 

عيدا طيبا  و ما نمی دانيم که منظور از می کند و شتک در قيد و خصتوصتيت زائد داشتته باشتيم. مرال مولی گتته استت صفتيمموا صت 

صعيد چيست؟ آیا سنل صعيد است یا نه؟ در اینجا شع در صدق اصل عنوان صعيد بر سنل داریم. در چني  موردی نمی توانيم به 

نيم که آیا اصتالة االطالق تمستع کنيم. زیرا اصتاله االطالق در جایی استت که بدانيم عنوان بر ای  مورد صتدق می کند منتها نمی دا

قيد دیگری هم منظور بوده که در کالم نيامده یا نه؟ پ  اینجا که استتاستتا نمی دانيم که لت  صتتعيد بر ستتنل صتتدق می کند یا نه، 

 جای اصاله االطالق نيست و نمی توانيم برای اینکه ای  فرد را هم داخل در مامور به بدانيم به اطالق تمسک کنيم.

ه عملی که دارای اج ا و شترایطی استت امر می شتود، نستبت به برخی از موارد یقي  داریم که ج ء حال ثمره ای  استت که وقتی ب

یا شتترط هستتتند. مرال در مورد نماز می دانيم که رکوب و ستتجده از اج ای آن استتت و باید در نماز آن دو را به جا آورد. در مورد برخی 

انيم که به جماعت خواندن شترط نماز نيستت. اما در مورد برخی چي ها ممک  موارد ني  می دانيم که شترط یا ج ء نيستتند مرال می د

استت شتک نمایيم که آیا ج ء نماز هستتند یا نيستتند. مرال در مورد اینکه آیا خواندن ستوره واج  استت و ستوره ج ء نماز استت شتک  

ي  موردی اگر کستی صتحيحی باشتدریعنی قائل کند یا خير؟در چنکنيم که آیا نماز بدون ستوره کتایت میداریم. بدنبال آن شتع می

به وضتع التاا عبادات برای صتحيح باشتدو نمی تواند از اطالق کالم استتتاده کند زیرا که شترط استاستی تمستع به اصتالة االطالق 

ک کنيم که صتدق استم و احراز عنوان استت. یعنی باید بدانيم که قطعا عنوان مامور بهر نماز و بر ای  مصتداق صتدق می کند و بعد شت 

آیا ستوره ج ء آن هستت یا نه؟ ولی در ما نح  فيه ای  شترط استاستی منتتی استت. زیرا وقتی ما صتحيحی باشتيم یعنی نمی دانيم که 

استاستا نماز بدون ستوره صتحيح استت یا نه؟چون شتاید ستوره ج ء آن باشتد و بدون ستوره نماز فاستد باشتد و در نتيجه لت  نماز بر آن 

ینجا ما نمی دانيم لت  نماز بر ای  مورد صتتدق می کند یا نه؛ پ  نمی توانيم به اصتتاله االطالق تمستتک کنيم و صتتدق نکند. لاا در ا

شتود و نمی توانيم به اصتل لتظی مرل اطالق تمستک کرده و باید به اصتول بگویيم ستوره ج ء نماز نيستت. در نتيجه خطا، مجمل می

جاری استتت مورد اختالف استتت که آیا برائت استتت یا احتياط؟ زیرا مورد از موارد عمليه مراجعه کنيم. اصتتل عملی هم که در اینجا 

 1دوران ميان اقل و اکرر ارتباطی است و در اقل و اکرر ارتباطی اختالف است که آیا برائت جاری می شود و یا باید احتياط کرد؟

عم از صتحيح و فاستد نستبت به ج ء مشتکوه یعنی ستوره و اّما اگر کستی اعمی باشتد یعنی قائل باشتد به وضتع التاا عبادات برای ا

کند. چون فرض ای  استت که بنابر وضتع برای اعم حتی اگر در واقع هم ستوره ج ء نماز باشتد، می تواند به اصتالة االطالق تمستع می

وعه که ستوره در آن بر مصتداقی که ستوره در آن نيستت و بقيه اج اء هستت نماز صتدق می کند. پ  ما شتک می کنيم که آیا ای  مجم

نيستت ولی نماز هستت و نماز بر آن صتدق می کند، الزم استت ج ء دیگری به نام ستوره هم در آن باشتد و ستوره ج ء آن استت یا نه؟ به 

گوئيم  ای  ترتي  شتک در دخالت قيد زائدی بر اصتل نماز استت و در ای  موارد می توانيم که به اصتاله االطالق تمستک کنيم. یعنی می

 در مقام بيان بود و با وجود ای  مطلق گتت و قيدی به نام سوره بر آن نيت ود و اگر در غرض او دخيل بود باید می آورد. مولی

 
تومان بدهکاریم یا دویستت شتک در اقل و اکرر دو قستم استت: گاهی استتقاللی استت یعنی قدر متيقنی وجود دارد و نستبت به بي  از آن شتک داریم. مرال نمی دانيم آیا صتد   1

گر همي  مقدار را بدهيم به همي  مقدار ذمه ما فارغ می شتتود و نستتبت به ما بقی می توانيم اصتتل برائت جاری کنيم. و گاهی تومان. در اینجا صتتد تومان قدر متيق  استتت و ا

دارد و هي  فایده اقل کوچکتری  اثری ن  ارتباطی است. مرل اینکه نمی دانيم آیا نماز بدون سورهراقلو واج  است یا نماز با سورهراکررو که اگر در واقع اکرر واج  باشد، امترال

 ای ندارد.
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 نقد ثمره مذکور

ها هم در مستلله مورد بحف به صتحت و درستتی نماز نویستنده اصتول استتنباط ای  ثمره را مورد نقد قرار داده و می گوید: صتحيحی

اند و صتتحت ای  نماز مختص اعمی ها نيستتت. بدليل اینکه ای  مورد از موارد اقل و اکرر ارتباطی استتت و در  فتوا دادهبدون ستتوره  

موارد اقل و اکرر ارتباطی اکرریت اصتوليان نستبت به اکرر و ج ء مشتکوه برائت جاری می نمایند و فتوا به صتحت عبادت بدون ج ء 

که در مستتتاله اقل و اکرر ارتبتاطی احتيتاط را ترجيح دهيم و برائت جاری نکنيم هم می توانيم  اند. بلکته حتی بنتا بر اینمشتتتکوه داده

بگویيم نماز بدون ستوره صتحيح استت و می توان صتحت آن را اینگونه توجيه کرد که نماز از عباداتی که با حجت و دليل شترعی همه 

کنيم و نسبت به مازاد بر شرعيه و دليل معتبر داریم متابعت میاج اء و شرائط آن بيان شده است. حال نسبت به هر چي ی که حجت 

 ای  مقدار هي  وظيته ای نداریم. چون ما به بي  از مقدار ثابت شده با دليل و حجت شرعی مکلف نيستيم.

 سوال

 فائده بوده و ثمره ای ندارد؟به ای  ترتي  آیا ای  بحف به کلی بی 

 جواب 

رد ثمره ای که گتتيم مترت  می شتود و آن جایی استت که ما یقي  داریم امری واج  استت ولی ادله شترع  ای  استت که خير. در برخی موا 

اج اء و شترائط آن را تبيي  نکرده استت. بلکه ما از خارج می دانيم که یع ستلستله اج اء یقينا ج ء ای  واج  استت؛ ولی باز هم احتمال می  

شترایط ای  واج  باشتد. در اینجا نستبت به هر چي ی که شتک داریم آیا ج ء واج  استت یا نه    دهيم که امور دیگری هم باشتد که از اج ا و 

توانيم به اطالق تمستتع کنيم و ج ء مورد شتتک را نتی کنيم و باید به ستتراغ اصتتل ثمره ظاهر می شتتود و آن اینکه اگر صتتحيحی شتتدیم نمی 

اله االطالق تمستک کنيم. اما اگر شترایط تمستک به اصتاله االطالق موجود نبود برائت یا احتياط برویم. ولی اگر اعمی شتدیم می توانيم به اصت 

 اینجا هم باز باید به اصول عمليه رجوب کنيم که بنابر قول برخی احتياط است و بنابر قول دوم برائت است. 
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 اشتراک لفظی  .4درس 

 

 در این درس می خوانیم:

 .تعریف اشتراک لتظی1

 استعمال یک لت  در یک استعمال در چند معنا. 2

 تعریف اشتراک لفظی

  .لمعان  الحقيقية للت  واحد ف  ل ه واحدهاالشتراه اللتظ  هو تعدد اص

 برای یک لت  در یک زبان معانی حقيقی متعددی وجود داشته باشد.اشتراک لتظی عبارت است از ای  که 

دارای چند معنی است که همه ای  معانی همه حقيقی هستند و لت  برای هر یک جدا ما لتظی داریم که ای  لت  هم مان    توضتيح:

وضتع شتده استت. مانند لت  عي  در زبان عربی که معانی متعددی دارد که چشتم و چشتمه و مال از آن جمله هستتند. یا کلمه قرء که 

ه هم به معنای حيوانی است و هم به معنای شير هم به معنی حيض است و هم به معنی پاک شدن از حيض. یا لت  شير در فارسی ک

خوراکی و هم شتير آ،. بنابرای  اشتتراک لتظی چي ی استت که بالوجدان هر کسی در اهل هر زبانی باشد آن را می بيند و برای اثبات 

 چني  چي ی ما نيازی به اقامه برهان و دليل نداریم.

 بررسی تعریف فوق

 ه هر یک چي ی را از ای  تعریف خارج می کند:تعریف فوق مشتمل بر کلماتی بود ک

: یعنی در مشتتتتره لتظی متا لتظی داریم کته ای  لت  دارای دو یتا چنتد معنتای جتداگتانته و بی ربط بته هم استتتت. تـعدد المـعانی .1

منتها وسيله مشتره معنوی از تعریف خارج شد. زیرا در اشتراه معنوی معنای لت  متعدد نيست بلکه لت  یک معنا دارد؛  بدی 

ی و دارای افراد و مصتادیق مختلف استت که بر همه آنها صتدق می کند. مانند انستان که برای حيوان ناطق 
ّ
ای  معنای واحد، کل

 وضع شده است ولی ای  معنا کليت دارد و بر همه افراد انسان بطور مساوی صادق است. 

باشتتتنتد. به ای  ترتيت  مجتاز از تعریف خارج شتتتد. حقيقيته می: یعنی در مشتتتتره لتظی معتانی متعتدد همته از معتانی  الحقیقـیه  .2

یعنی اگر لتظی باشتد که یک معنای حقيقی و یک معنای مجازی داشتته باشتد مشتترک لتظی نيستت. مرل کلمه استد که هم در  

رد شتجاب به شتود و هم در شتخص شتجاب. اما در حيوان درنده به صتورت حقيقی به کار می رود و در مو حيوان درنده استتعمال می

 صورت مجازی. لاا از اشتراک لتظی خارج است چون در اشتراک لتظی همه معانی حقيقی هستند.

کردیم. یعنی مشتتتره لتظی آن استتت که همه ای  معانی  با ای  قيد التاا متعدد را از تعریف اشتتتراک لتظی خارج لفظ واحد: .3

 جدا بود مشتره لتظی نخواهد بود. حقيق  از آن یع لت  باشد. پ  اگر هر معنائی از آن لتظی 

یعنی مشتتتره لتظی آن استتت که لت  در یک زبان دارای چند معنای حقيقی باشتتد مرل عي  در زبان عربی و  :فی لغة واحده .4

شتير در زبان فارستی. اما اگر لتظی در یک زبان معنایی داشتته باشتد و در زبان دیگر معنای دیگری داشتته باشتد باز هم از با، 

گویند. مرل کلمه شهر که در زبان عربی به معنای یع ماه قمری یا شمسی لتظی خارج است و به او مشتره لتظی نمی  اشتراک

 و در زبان فارسی به واحد هایی اطالق می شود که جمعی از انسانها در آن زندگی می کنند مانند شهر تهران.  است
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ستت که چند لت  داشتته باشتيم که همگی دارای یک معنا باشتند. مانند در برابر اشتتراک لتظی، ترادف استت و آن عبارت از آن ا

 ليف و غضنتر و اسد که هر سه در زبان عربی به معنای شيررحيوان درندهو است.

 استعمال یک لفظ در یک استعمال در چند معنا

  استت؟ یعنی آیا می توان یک بار یک آیا استتعمال یک لت  در یک آن و به صتورت هم مان در چند معنا یا در بيشتتر از یک معنا جای

لت  مشتترک را به کار برد و در همي  یک استتعمال دو یا چند معنا از معانی آن را به صتورت مستتقل مورد لحاا قرار داد و قصتد کرد به 

منظور  از لت  شتکلی که گویا ای  لت  به تنهایی در هر یک از معانی خود  به کار رفته استت؟ مرال شتخصتی بگوید شتير را ببي  و 

 شير در آن واحد هم آن حيوان درنده باشد، هم شير آ، و هم شير خوردنی.

پاستخ آن استت که خير. چني  استتعمالی جای  نيستت. زیرا در مباحری که مربوط به زبان و استتعمال ل ات و کلمات استت باید به 

مالی دارند یا نه؟ آیا آنان ای  گونه التاا را به کار می برند یا استتتعماالت عرف  و یا شتترع  مراجعه کنيم و ببينيم آیا آنان چني  استتتع

خير؟ اگر در ميان عرف و اهل زبان چني  استتتعمالی صتتورت پایرد و یا اگر در شتترب و در زبان آیات و روایات چني  استتتعمالی وجود 

 داشت می پایریم و اگر نبود جای  نمی دانيم.

گوهای افراد با یکدیگر را می نگریم، می بينيم همواره از یک لت  یک معنا اراده می کنند کنيم و گتتوقتی ما به عرف مراجعه می

کنيم که ن د اهل زبان و موردی را که یک لت  را در چند معنا به صتتورت مستتتقل به کار برند مشتتاهده نمی کنيم. از اینجا کشتتف می

 کردند.چني  استعمالی جای  نيست و اگر جای  بود حتما ای  کار را می

بينيم تا تعبدا بپایریم و مجوز  کنيم، چني  استتتعمالی را نمیهمچني  وقتی به استتتعمال شتتارب در کتا، و ستتنت مراجعه می 

 شرعی داشته باشيم.

امتا برخی آیتاتی را بته عنوان شتتتاهتد برای اینکته چني  استتتتعمتالی در قرآن صتتتورت پتایرفتته بيتان کرده انتد کته بته بررستتتی آن می 

 نشينيم.

م  ن ُو یک
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اس الش  یاست.الن 

که یع لت  است در دو معنا استعمال شده است. یک بار در معنای سجده ای است که کيتيت استدالل: در آیه فوق کلمه یسجد  

انستتان آن را انجام می دهد که پيشتتانی خود را به خاک می مالد. یک بار ني  در ستتجده ستتایر موجودات استتت که به معنای خضتتوی 

 قيد و شرط بودن آنها در برابر اراده خداست. تکوینی و تسليم بی

تدالل آن استت که کلمه ستجود در یع معنای عام و کلی استتعمال شتده نه در دو معنای مستتقل از هم. بلکه در یک پاستخ ای  است 

معنای کلی استتعمال شتده که دو معنای ماکور مصتادیق آن هستتند و آن معنای کلی بر هر دو صتدق می نماید. آن معنای کلی ني  

ت که ای  معنا در انستان به نوعی صتورت می پایرد و در ستایر موجودات بنوعی نهایت خضتوب و خشتوب و تالل و تستليم در برابر خداست 

 دیگر.

 اصتوال بحف در ای  مستاله که چني  استتعمالی در کتا، و ستنت وارد شتده یا نه فایده چندانی ندارد. به ای  جهت که بر   .1نکته

احکام فرض آیات و روایات دیگر در بيشتتر از یک معنا استتعمال شتده باشتد، ولی در خصتوص آیات و روایاتی که در زمينه 

 ل نشده است.است، هي  جا لتظی بر بيشتر از یک معنا حم شرع 
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 ای  بحف ما کلی استت و اختصتاص به معانی حقيق  ندارد. به ای  ترتي  استتعمال یک لت  در معنای حقيقی و مجازی    .2نکته

هم مرل استتتعمال لت  مشتتتره در چند معنای حقيقی استتت که جای  نيستتت. چون معيار در هر دو یک چي  استتت و آن 

 ندارد پ  جای  نيست.اینکه در عرف و شرب چني  استعمالی وجود 

 بستتياری از کستتانی که در ای  مستتاله بحف نموده اند مستتاله به یک ستتری مستتائل عقلی ارجاب داده اند و بحف عقلی     .3نکته

دور استتت. زیرا ای  بحف و امرال آن در  ه  پيرامون آن نموده اند. ولی ارجاب ن اب به امور عقل  از شتتکن یک عالم اصتتولی ب

و زبانی استت که در مورد آن باید به استتعمال عرفی و اهل زبان مراجعه کرد نه به بحف های دقيق  مورد مستاله ای لتظی

م و مستاله را از نظر عقلی بررستی کنيم، آیا عقل ای   هم بنا باشتد از طریق عقل پي  آیي عقلی و فلستتی. به هر تقدیر اگر

 دهد؟استعمال را نمی پایرد یا اینکه اجازه می

ه از نظر عقلی هي  مانعی از استعمال یک لت  در بيشتر از یک معنا رچه حقيق  و چه مجاز و وجود پاستخ آن استت ک

 ندارد. اثبات ای  مطل  را در طی چند مرحله بيان می کنيم:

لت  مشتتره برای هریع از معانی خود  مستتقال وضتع شتده استت. یعنی در زمان وضتع، واضتع یک معنا را در نظر  .1

ای آن قرار داده استت. ای  وضتع به صتورت ال بشترط بوده استت. یعنی واضتع غير از معنا هي  قيدی را  گرفته و لت  را بر 

در نظر نگرفته استت تا گتته شتود واضتع لت  را به ای  قيد که تنها در همي  معنای واحد استتعمال شتود، وضتع نموده 

به معانی دیگری که برای ای  لت  وجود است. مخصوصا که معموال در موارد مشترک لتظی واضع متعدد است و اصال  

 دارد توجهی ندارد.

معنتای استتتتعمتال لت  در معنتا هم عبتارت استتتت از اخطتاررخطور دادن معنتاو و احضتتتار رحاضتتتر کردن معنتاو معنتای  .2

 مقصود توسط متکلم.

مقاصتتتد خوی  با ای وجود دارد که متکلم در هنگام تلت  و بيان وقتی حقيقت استتتتعمال ای  استتتت هي  استتتتحاله .3

التتاا، هر دو معنتا یتا چنتد معنتا را اخطتار و احضتتتار کنتد و همته را اراده کنتد؟ اگر بته خود ني  مراجعته کنيم می بينيم کته 

 امکان اراده دو معنا در آن واحد از یک لت  بدیهی است و مانند آن فراوان است.
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 مشتق  .5درس 
 

 خوانیم:در این درس می 

 .تعریف مشتق اصولی1

 .اقوال در مساله مشتق2

 .ادله دو طرف و بيان دیدگاه مختار3

 تعریف مشتق

 باات  صهو کل اسم دال علی تلب  مبدأ

یعنی مشتتتق عبارت استتت از هر استتمی که داللت کند بر صتتتت قرار گرفت  مبدا آن مشتتتق برای ذاتی از ذوات. مرل لت  عالم که 

 ینکه مبدا ای  مشتق که علم باشد برای یک ذات رمرال برای زیدو صتت واقع شده است.کند بر اداللت می

شتامل استم فاعل و استم متعول و صتتت مشتبهه و استماء    زیرا مشتتق در اصتول فقهمشتتق اصتولی مستاوی با مشتتق نحوی نيستت.

 مشتتق از مشتتقات استت مرل زوج، شتود و حتی برخی استامی که در نحو جامد به شتمار می آید در اصتطالح مکان و زمان می
ت

اصتول 

مرال زوج هم یک مشتتتق اصتتولی استتت. زیرا می توان آن را بر یک ذات حمل کرد و گتت: هاا الرجل زوج. پ  زوج داللت  عبد و ...

 دارد که ای  ذاترالرجلو متلب  و مش ول به مبدا زوجيت است.

 بیان مساله و تحریر محل نزاع

که آیا اگر ذاتی در گاشتته متلب  به صتتتی بود و دارای آن صتتت بود ولی در حال حاضتر دیگر آن بحف اصتلی در مشتتق آن استت  

صتتت در وی موجود نيستت و از او زائل شتده استت و آن مشتتق بر وی اطالق شتد، ای  استتعمال حقيقی استت یا مجازی؟ به عبارت 

ن دارای آن صتتت نيستتند اطالق می شتوند. حال ستوال ای  دیگر گاهی مشتتقات بر ذاتی که در گاشتته دارای صتتتی بوده اند و اال

استت که آیا ای  استتعمال حقيقی استت و یا مجازی ؟ مرال زید دیروز بکر را زده استت. آیا امروز می توان به زید به صتورت حقيقی گتت 

او یتيم گتت هر چند دیگر یتيم   ضتتار،؟ یا اگر کستتی قبال یتيم بود و حاال بال  شتتده استتت می توان اکنون ني  به صتتورت حقيقی به

 نيست؟ 

گاهی ني  بر ذاتی که در آینده متلب  به مبدا می شتود و در آینده آن صتتت در وی فعلی می شتود، مشتتق اطالق می شتود. مانند 

ه است آنکه شخصی اکنون دانشجوی پ شکی است ولی همي  حاال به او دکتر می گویند. یا به کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسيد

 می گویند مجتهد. ای  موارد بی شک مجازی است و در ای  قسمت اختالفی نيست. 

 اقوال 

اشتاعره از اهل ستنت و برخی از اصتوليان شتيعه قائل به ای  هستتند که استتعمال مشتتق در ذاتی که االن متلب  به مبدا و صتتت   -1

 نيست، مجازی است.

قائلند که ای  استتعمال حقيقی استت و نویستنده اصتول استتنباط همي  معت له از اهل ستنت و اکرر اصتوليان شتيعه  -2

 نظریه قبول دارد.
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 نه و مجاز فيما انقضتی ع  ف  الحالهل المشتتق حقيقة ف  خصتوص ما تلب  بالمبد   در تحریر محل ن اب گتته می شتود ص. نکته

 در ای  عبارت چيست؟ فی الحالسوال ای  است که مراد از المبدأ أو هو حقيقة ف  اَعم  . 

 :پاس 

 به طور کلی دو حال و زمان را می توان در نظر گرفت: 

حال و زمان نطق یعنی زمان تکلم که مشتتتق به یک ذات استتناد داده می شتتود. یعنی در ای  زمان که م  ستتخ  می  .1

کته در حتال و زمتان ستتتخ  گتت  ای     صعلی عتالم استتتت گویم ذاتی را متصتتتف بته یتک مبتدا می کنم. مرال می گویم:  

 صتت را به ای  ذات نسبت دادم.

حال و زمان تلّب  و اتصتتاف ذات به مبدا اشتتتقاق ای  مشتتّتق. یعنی زمانی که ای  ذات به ای  مبدا و صتتتت متلب   .2

مک  است ذات در زمان  زیرا م .بوده و در آن زمان وجود ای  صتت در ای  ذات فعلی بوده است. حال تلب  اعم است

گوئيم: زید ضتتار، گاشتتته متلب  به ای  مبدا بوده استتت و االن دیگر متلب  نيستتت و ما بلحاا زمان گاشتتته می

ام رزید دیروز ضتار، بودو یا کان زید ضتاربارزید ضتار، بودو و ممک  استت در زمان حال متلب  به ای  صتتت استت 

گوئيم زید ضتار، االن و ... و ممک  استت در زمان آینده متصتف به یگوئيم: زید ضتار، یا مو بلحاا همي  حال می

گوئيم: زید مجتهد یا زید پ شتک خواهد بود. به طور خالصته ما می توانيم ای  صتتت شتود و ما بلحاا زمان آینده می

می گویيم کان در مورد زمانی که تلب  فعلی بوده است صتت را نسبت دهيم. مرال زید دیروز زید عالم بوده است و ما  

زید عالما. یا فردا مستتتافر خواهد بود و ما می گویيم ستتتيکون زید مستتتافرا. یعنی در همان زمانی که متصتتتف بوده یا 

 خواهد بود صتت را به ذات نسبت دهيم.

 در محل ن اب آیا زمان و حال نطق مراد است؟ یا حال اتصاف و تلب ؟یعنی کدام یک محل ن اب است؟

اب خارج استت و استناد مشتتق بر ذات به لحاا حال تلب  هميشته حقيقت استت نه مجاز؛ چه زمان گاشتته حال تلب  از محل ن  

باشد و چه حال و چه آینده. بنابرای  اگر زید دیروز عالم بوده و ما االن بگویيم:کان زید عالما، هي  مجازی مرتک  نشدیم و ای  موارد 

آری اگر بگوئيم زید دیروز ضتتار، بوده استتت و منظورمان چند روز پي  باشتتد یا   به طور کلی از محل ن اب و مورد بحف خارج استتت.

 بگوئيم زید فردا ضار، است و مقصودمان چند روز دیگر باشد قطعا مجاز خواهد بود.

پ  محل ن اب عبارت از ای  استت که اکنون ذاتی را به صتتت و مبدایی متصتف کنيم که در حال حاضتر متصتف به آن صتتت نبوده 

در گاشته متصف به آن بوده است. آیا چني  استعمالی حقيقت است یا مجاز؟ به عبارت دیگر مشتق را بر ذاتی حمل کرده و اسناد و  

دهيم و مقصتودمان زمان و حال نطق و تکلم باشتد. یعنی همي  حاال که ستخ  می گویيم ذات را متصتف به مبدایی کنيم که دیگر در  

 آن نيست.

 اختالف مبادی مشتقات

قستم برای آن تصتور   3مبادی و ماده همه مشتتقات یکستان نيستت و از یع مقوله نيستتند. بلکه انواب گوناگونی دارند. یعنی می توان 

 نمود:

ای از مشتتتقات فعليت معتبر استتت و اگر همي  حاال در ذات موجود نباشتتند، نمی توان به صتتورت حقيقی آن را نستتبت   در پاره .1

.. در ای  موارد تا وقتی که بالتعل ای  صتتت موجود باشتد استناد مشتتق به ذات و حمل آن حقيقت داد. مانند قيام و جلوس و.

استتتت و همي  که ای  صتتتتت از بي  رفت بحف می شتتتود که آیا استتتناد حقيقی استتتت یا مجازی؟ مرال تا زمانی که زید بالتعل 
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صتورت می گيرد که آیا می توان در ای  زمان که   ایستتاده باشتد بی شتک می توان گتت زید قائم. اما همي  که نشتستت ای  بحف

 دیگر ایستاده نيست به او به صورت حقيقی گتت زید قائم یا ای  استعمال مجازی است؟

برخی از مواد و مبادی ج ء ملکات استت. یعنی تا زمانی که ذات دارای ای  ملکه باشتد استناد مشتتق به ای  ذات حقيقت استت و  .2

در خارج همي  حاال متلب  به آن باشتتتد. در ای  موارد وقتی ای  ملکته به کلی از بي  رفت بحتف می   ل ومی ندارد که بالتعتل هم

شتود که آیا استناد مشتتق به آن حقيقت استت یا مجاز؟ مرال اجتهاد یک ملکه استت. اگر شتخص همي  حاال هم در حال اجتهاد 

ق مجتهد نمود. و زمانی که کال ای  ملکه را از دستتت داد نباشتتد اما ای  ملکه در وی موجود باشتتد حقيقتا می توان به وی اطال

 بحف می شود که اطالق مجتهد به او حقيقت است یا نه؟

بعضتتتی دیگر از مبادی و مواد ني  از  ج ء حرفه ها هستتتتند.نظير نجاری و خياطی و.... در اینجا هم مادامی که ای  ذات دارای  .3

بنتاء، نجتار و ... ولو آنکته همي  حتاال در حتال خيتاطی نبتاشتتتد. هنگتام  کته   گوئيم: خيتاط،ای  حرفته و شتتت تل استتتت حقيقتتا می

شتتود که آیا االن و به لحاا زمان تکلم شتتخص و ذات ای  حرفه و شتت ل را به طور کلی کنار گااشتتت و حرفه دیگری را بحف می

 اسناد ای  مشّتق برآن ذات حقيقی است و یا مجازی؟

و هر یک حستا، ویژه ای دارد. یعنی در مورد حرفه ها به محض اینکه دستت از خياطی کشتيد بنابرای  مبادی مشتتقات متتاوت استت 

 نمی توان ای  بحف را مطرح کرد. بلکه هر زمان که کال خياطی را کنار گااشت و از ای  کار بازنشست شد، ای  بحف مطرح می شود.

که بالتعل متتاوت دارند. در مرل کات  و ... گاهی به لحاا ای حتی برخی از مبادی و مواد هستتتند که از دو لحاا، دو حستتا،  

دهيم که در ای  صتورت از قستم اول مشتتقات خواهد بود و به محض دستت کشتيدن از آن مشت ول کتابت یا عمل استت آن را استناد می

ظور از آن حرفه و شتت ل عمل بحف صتتورت می گيرد که استتتعمال ای  مشتتتق در مورد ای  ذات حقيقی استتت یا مجازی؟ و گاهی من

استت و شت ل شتخص آن استت که کات  فالن پادشتاه استت. در ای  صتورت از قستم ستوم استت که مادامی که ای  حرفه و شت ل را دارد  

استناد مشتتق حقيقی استت ولو فعال مشت ول کتابت نباشتد و مشت ول غاا خوردن باشتد. و پ  از اینکه ای  شت ل را کنار نهاد بحف در  

 ی پایرد.مورد  صورت م

 ادله دو طرف

 گروه اول به دو دلیل تمسک کرده اند:
گوئيم: زیتد قتائم و نتائم و ... از اطالق کالم فعليتت متبتادر استتتت. یعنی ای میوقتی بته صتتتورت مطلق و بتدون هي  قرینته تبتادر: .1

و تبادر عالمت حقيقت چني  به ذه  متبادر می شتتود که زید در حال حاضتتر قائم استتت نه اینکه در گاشتتته قائم بوده استتت 

 است. و اگر در موردی که فعال تلب  ندارد استعمال شود مجاز است.

دهيم و نستبت به ذاتی که بالتعل متلب  به مبدا : اگر ای  ذات را موضتوب قرار داده و آن مشتتق را محمول قرار میصتحت ستل  .2

ت غلط استت. اما اگر به لحاا گاشتته حمل کنيم  بينيم ای  حمل صتحيح استت و ستل  مشتتق از ای  ذاکنيم میاستت استتعمال  

خواهيم دید که حمل غلط استت و ستل  صتحيح استت. یعنی اگر نستبت به زید که چند ستاعت قبل قائم بوده بگویيم زید قائم 

ای  حمل صتحيح نيستت و اگر بگویيم زید لي  قائما ای  ستل  صتحيح استت. صتحت حمل عالمت حقيقت بودن و صتحت ستل   

مل عالمت مجاز بودن استت. پ  مشتتقات در خصتوص متلب  به مبدا بالتعل حقيقت و در موردی که متلب  و عدم صتحت ح

 نيست مجاز است.
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 ادله گروه دوم

گروه دوم ني  به تبادر و صتحت حمل تمستک کرده اند و گتته اند متبادر آن استت که استتعمال مشتتق در ذاتی که فعال متلب  به مبدا 

ي  مشتق را می توان بر ذاتی که فعال متلب  و متصف به مبدا و ماده نيست حمل نمود و ای  دو عالمت نيست حقيقت است و همچن

 حقيقت هستند.

 بیان عقیده نویسنده اصول استنباط

همانطور که گتتيم ایشتان معتقد به حقيقت بودن استتعمال مشتتق در کستی استت که تلب  به مبدا از او منقضتی شتده و دیگر بالتعل 

 نيست. دو دليل برای ای  امر اقامه می کند:

: نکته مهم آن استت که در بستياری از موارد قرینه وجود دارد و ما از قرائ  می توانيم تشتخيص دهيم حسـن اسـتفهام و سـوال  .1

که آیا خصتتوص متلب  بالتعل منظور گوینده استتت یا نه اعم از متلب  بالتعل و کستتی که دیگر متلب  نيستتت و در گاشتتته 

لب  بوده استتتت. در ای  موارد هي  بحری نيستتتت و نيتازی بته تبتادر و غير آن نتداریم. امتا در مواردی کته هي  قرینته ای وجود مت

ندارد تا تعيي  کند که کدام یک مقصتتود استتت، دو احتمال وجود دارد. یعنی هم احتمال آن استتت که خصتتوص متلب  بالتعل 

ه شتده باشتد. شتاهد ای  مطل  آن استت که ما می توانيم از گوینده ستوال کنيم که منظور باشتد و هم احتمال می رود که اعم اراد

منظور  خصتوص ذاتی استت که بالتعل متلب  به مبدا استت یا اینکه مراد وی اعم استت؟ همي  که ما می توانيم ای  ستوال را  

حقيقت استت و اگر در خصتوص بپرستيم و ای  نوب ستوال کردن صتحيح استت معلوم می شتود که استتعمال مشتتقات در هر دو 

متلب  بالتعل حقيقيت بود ای  ستوال صتحيح نبود. مرال: شتخصتی مردم را دعوت به غاا می کند و آنها می آیند و می خورند.  

ای مشت ول غاا خوردن هستتند، در ای  حال شتخص به خدمت کار  بگوید ای غاایشتان تمام شتده استت و دستتهحال دستته

اند را هم از غاا خوردن کشتيده . در اینجا جا دارد که خدمتکار از موالی  بپرستد: آیا کستانی را که دستتخورندگان غاا را آ، بده

اراده کرده اید یا خصتوص کستانی که بالتعل اشتت ال به خوردن دارند؟ حست  ستوال و استتتهام دليل بر ای  استت که وقتی قرینه 

به مبدا حقيقت نيستت و اگر اینگونه بود جای ستوال وجود نداشتت و  ای نداریم هر دو احتمال وجود دارد و در خصتوص متلب 

شتتود او باید فقط به کستتانی آ، می داد که در حال غاا خوردن هستتتند. اما اگر بگوید خورندگان غاا را چای بده ای  قرینه می

نوشتد. پ  کستی چای نمیکه مراد شتخص تنها کستان  استت که از خوردن دستت کشتيده اند چون معموال در اثناء غاا خوردن 

در مواردی قرینه هستت و یک احتمال متعي  می شتود و در مواردی قرینه نيستت و حست  استتتهام دليل بر ای  استت که در هر 

 دو حقيقت است.  

يُ  ال "اـستدسل امام عع( به آیه ـشریفه  .2 مت الت
دت  الظ 

 ُعه 
ن

پيامبر فالنی هنگام  که از امام عليه الستالم ستوال شتد آیا پ  از  ":  ُینال

يُ   مت الت
دت  الظ 

 ُعه 
ن

. کيتيت استتتدالل: لياقت خليته بودن داشتتت یا نه؟ حضتترت فرمود: خير بدليل اینکه قرآن فرموده: ال ُینال

خليته اول در زمان گاشته و قبل از اسالم آوردن ظالم بود زیرا بت پرستی می کرد و شرک می ورزید و به گتته قرآن شرک ظلمی 

بعد از استتالم بت نپرستتتيد و ظالم نبود و با ای  وجود امام ربو برای اثبات عدم لياقت وی به آیه شتتریته ماکور که عظيم استتت.  

رستد. امام در اینجا کنند که خليته اول ظالم استت و عهد خدا ریعنی امامتو به ظالمان نمیوصتف ظالم را بکار برده تمستع می

تعل به مبدا یعنی ظلم متلب  نبود و ای  دليل استتت بر اینکه استتتعمال مشتتتق در  مشتتتق را بر موردی تطبيق داده اند که بال

 کسی که بالتعل متلب  به مبدا نيست حقيقت است.


