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 اداره کل ژپوهش -  معاونت علمی

 اصول االجتهاد فی رشح محارضات استاذ الفقها سید الخوئی)رضوان اهلل تعالی علیه(

 "زجوه ردسی خارج اصول فقه رب مبنای محارضات فی علم االصول رمحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه("

  95-94سال تحصیلی  

 )دامت ربکاهت(رضا طحاندشیخ محم حاج حجت االسالم والمسلمین

 محمدعلی معیرمحمدید.

گاه عدالت  تمامی حقوق معنوی و مادی ارث ربای   و مولفین محفوظ استدانش

کال رشعی و پیگرد اقنونی دارد  رهگوهن استفاده از ارث بدون ذرک منبع اش
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  1هاصول فق چهتاریخ

 (پیرامون پیدایش و سیر تحوّل علم اصول یمباحث)

اصول تاریخ ، به معناى تبیین چگونگى پیدایش یک چیز و بررسى سیر تغییر و تحول آن در بستر زمان مى باشد ، بنا بر این، تاریخ 

 . فقه ، بررسى چگونگى پیدایش و سیر تحول و تطور علم اصول در طول زمان است

براى علم اصول ، در طول تاریخ ، دوره هایى متصور است که برخى از آنها به اهل سنت اختصاص دارد ، برخى به شیعه و برخى  

 :هم بین هر دو مذهب مشترک است

 :تأسیس دوره ، اول دوره 

 علم مؤسس و واضع که اند عقیده این بر سنت اهل  اصولیون شیعه و اهل سنت ، درباره مؤسس علم اصول اختالف است ؛در میان  

، اما اصولیون شیعه معتقدند کاربرد قواعد اصولى ولو در سطحى بسیار ساده ، در صدر اسالم معمول و  است " شافعى " ، اصول

  2.( می باشند لیهما السالمو امام صادق ) ع صول فقه ، امام باقرمتعارف بوده است ، ولى واضع و مؤسس علم ا

  :تصنیف دوره ، دوم دوره 

این دوره از لحاظ نقص و کمال و آمیختگى و عدم آمیختگى با سایر علوم ، به چند دوره قابل تقسیم است که در اینجا مقصود ، 

نداشت و در خالل مسائل فقهى مطرح مى شد ، در این دوره ،  سائل علم اصول که در گذشته استقاللم .دوره آغاز تصنیف است

 و الفاظ کتاب که است " حکم بن هشام "از نظر اصولى هاى شیعه ، اولین مصنف علم اصول ،  . استقالل خود را به دست آورد

درباره مبحث تعادل و ترجیح را که  "اختالف الحدیث  "کتاب  "من الرح عبد بن یونس " او از پس و  کرد تصنیف را آن مباحث

طبق این دیدگاه ، نظر برخى از اصولیون اهل سنت که  . ( تصنیف نمود لیه السالماست بر اساس نظریات امام موسى بن جعفر ) ع

یونس بن عبدالرحمن  "و  " حکم بن هشام " از متأخر شافعى  زیرا ، است مردود ، دانند مى اصول علم مصنف اولین را " شافعى "

   3.می باشد "

 :اختالط دوره ، سوم دوره 

 معتزله خصوص به ـ سنت اهل متکلمان.  دارد اختصاص سنت اهل به  این دوره ، که دوره آمیختگى علم اصول با علم کالم است ، 

در علم اصول وارد شده و آن را تا حد زیادى از مسیر اصلى خود که استنتاج احکام فرعى است  ـ بودند جدل و بحث اهل بیشتر که

                                                           
و بعد از آن وارد  در این بخش بر آن شدیم تا در ابتدای بحث همچون داب سید شهیدمان)رضوان اهلل تعالی علیه( تاریخچه ای از علم اصول فقه ارائه نمائیم  -1 

)معالم  8د باقر الصدر، ج مباحث اصلی این علم گردیم. با توجه به تلخیص این تاریخچه عالقمندان برای مطالعه بیشتر می توانند به موسوعه االمام الشهیدالسید محم

 خ علم اصول خواهیم پرداخت.مراجعه نمایند. ان شاء اهلل در کتابی دیگر مفصال به بحث تار 121الی  63الجدیده لالصول( ، ص 

 55، ص 1حلقه اولی)صیاغه الجدیده(، ج  -2 

 همان  -3 
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تصنیف  کتاب هایى که در این دوره. ، منحرف ساختند و مسائل اصولى را ، کلى و مجرد از مسائل فرعى ، مطالعه و بررسی نمودند

. از متکلمان ، به خصوص معتزلى ها ، است "شده غالبا

 :استقالل و کمال دوره ، چهارم دوره 

در این دوره ، علم اصول سادگى اولیه  . این دوره ، به شیعه اختصاص دارد و در واقع ، دومین دوره تدوین اصول فقه شیعه است 

 . یافت رهایى کالم علم مسائل با آمیختگى از  پیدا کرد و تا حدود زیادی،خود را از دست داده ، کمال و پختگى 

 :از اند عبارت دوره این امتیازات از برخى 

 ـ کمال علم اصول در نزد شیعه  1 

 م مبانى و قوت استدالل بر آن ها ـ استحکا 2 

 . ـ استقالل و تخلص نسبى علم اصول از مسائل علم کالم 3 

 :این دوره عبارت اند ازاصولیان معروف  

 لابن ابى عقی -1

) این دو ، در اصطالح فقها ، به قدیمین  "کشف التمویه و االلباس علی اغمار الشیعة فی امر القیاس "ابن جنید  مؤلف کتاب  -2

 معروف هستند ( ؛

 که کتابى به نام الرسالة االصولیة دارد ، "شیخ مفید  "معروف به  "بن محمد بن نعمان  محمد "ـ  3 

 . " الذریعة الى اصول الشریعة "مؤلف کتاب  "سید مرتضى  "ـ  4 

 . " عُدّة االصول "مؤلف کتاب  "شیخ طوسى  "ـ  5 

 :استنباط رکود دوره ، پنجم دوره 

 . ادامه داشت که حدود یک قرن اجتهاد شیعه متوقف ماند "ابن ادریس حلی" تا عصر "شیخ طوسی"این دوره از وفات  

 :اصولى هاى معروف این دوره عبارت اند از 

 ، صاحب کتاب التقریب ؛"سالر"معروف به  "حمزة بن عبدالعزیز  "ـ  1 
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 . " المصادر "صاحب کتاب  "شیخ سدیدالدین محمود بن على حمصى رازى  "ـ  2 

 1:مجدد نهضت دوره ، ششم دوره 

 . آغاز شد "محمد بن احمد بن ادریس حلى  " از زماناین دوره  

 :نام برخى از اصولى هاى معروف این دوره در زیر مى آید

 . " معارج االصول "و کتاب  "نهج الوصول الى معرفة االصول  "مؤلف کتاب  "محقق حلى  "ـ  1 

 . " تهذیب الوصول الى علم االصول "مؤلف کتاب  "حلى  عالمه "ـ  2 

 ، " غایة السؤول فى شرح تهذیب االصول "مؤلف کتاب  "فخر المحققین  "ـ  3 

 ، " تمهید القواعد "مؤلف کتاب  "شهید ثانى  "ـ  4 

 . " زبدة االصول "مؤلف کتاب  "شیخ بهایى  "ـ  5 

 :ضعف دوره ، هفتم دوره 

مؤلف  "محمد امین استرآبادى  "اثر نهضت اخبارى ها به وجود آمد و از مهم ترین پیش آهنگان این نهضت ، مولى این دوره ، در  

 .بود "الفوائد المدنیة  "کتاب 

وجود داشت ، کتاب هاى مهمى در علم اصول تألیف  "اصولى ها  "و  "اخبارى ها  "در این دوره ، بر اثر برخورد شدیدى که میان  

 :ندشد ، همان

  داثر فاضل جوا "شرح زبدة االصول  غایة المأمول فى "ـ  1 

 اثر فاضل تونى  "وافیه  "ـ  2 

  اثر مال صالح مازندرانى "حاشیه معالم االصول  "ـ  3 

 :جدید دوره ، هشتم دوره 

سید مهدى بحر  "وى ـ همانند و شاگردان مکتب  "وحید بهبهانى  "این دوره که از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد ، با قیام مرحوم  

 "،  "موال احمد نراقى  "،  "سید محسن أعرجى کاظمى  "،  "میرزا ابوالقاسم قمى  "،  "شیخ جعفر کاشف الغطاء  "،  "العلوم 

                                                           
 فقهای قبل از مرحوم محقق حلی )رضوان اهلل علیه( مشهور به متقدمین و بعد از او مشهور به متاخرین می باشند.   -1 
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ـ بر ضد اخبارى گرى ، علم اصول فقه به تدریج به اوج کمال خود  "شیخ انصارى  "، )صاحب جواهر( و  "شیخ محمد حسن نجفى 

 . درسی

 :از اند عبارت ، شد تالیف دوره این در که هایى کتاب از برخى 

  تألیف وحید بهبهانى "الفوائد الحائریة  "ـ  1 

  اثر میرزاى قمى "قوانین االصول  "ـ  2 

  اثر احمد بن محمد مهدى نراقى "مفاتیح االصول  "ـ  3 

 وشته شیخ محمد حسن بن عبدالرحیم ، ن "الفصول فى علم االصول  "ـ  4 

 ، اثر شیخ مرتضى انصارى  "الصول فرائد ا "ـ  5 

  1، نوشته آخوند خراسانى "کفایة االصول  "ـ  6 

 معنای لغوی اصول فقه:

به صورت مجزا  است ،که این کلمه از آنها شکل گرفته ابتدا دو واژه را الزم است  ،برای اینکه متوجه معنای لغوی اصول فقه گردیم 

 .مورد بررسی قرار دهیم

 معنای لغوی اصل: 

و اصولیین نیز این معنای لغوی را پذرفته اند و در  2 "االصل ما یبتنی علیه الشیء و یتفرع منه "گوید:  راغب در مفردات می 

و این معنای لغوی با آنچه که در روایات ما تصریح شده است نیز قرابت  3تعریف مشهور از علم اصول نیز این معنا لحاظ شده است.

                                                           
می و تقوا میراث گرانبهای فقه جعفری را نگه داشته اند تا به دست آیندگان برسد. رضوان خداوند متعال بر تمامی اصولیین طریقه حقه تشیع باد که با جهد عل  -1 

 باشد که ما میراث دار خوبی برای آنها باشیم تا ظهور حضرت بقیه اهلل االعظم )روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه(

 16ص ،1ج المنیر، . المصباحاصول جمع اصل و اصل در لغت آن چیزی است که شیء به آن مبتنی است  -2 

اصول الفقه هوعلم یبحث فیه عن قواعد تقع علم /  ۴5اصول االستنباط، ص.  اصول الفقه هی القواعد الممهده الستنباط االحکام الشرعیه الفرعیه من ادلتها  -3 

 .16-15، ص1اصول الفقه، ج. نتیجتها فى طرق استنباط الحکم الشرعى

http://lib.eshia.ir/13083/1/47/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87
http://lib.eshia.ir/13058/1/15/%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7
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دارد یعنی معصوم)علیه السالم( نیز وقتی کلمه اصل یا اصول را به کار میبرده است در معنای لغوی آن استعمال فرموده، مثال آنجا 

 معنای لغوی خود به کار رفته است.در در واقع اصول در اینجا  1 "علینا القاء االصول و علیکم تفرع"که میفرماید: 

، در واقع اگر ما بیشتر و دقیق تر به روی معنای لغوی اصل کار کنیم دیگر از بحث هایی  )رضوان اهلل علیه(به تعبیر مرحوم خویی 

 . گردیم فرموده اند بی نیاز می علم اصول  که آخوند و دیگران در مورد موضوع

 :اصل در تاریخ علوم دینی

معروف است به کار رفته است. این اصطالح  2مائهسالم( و در آنچه که به اصول اربعاولین بار توسط اصحاب امام صادق )علیه ال 

همچنین به مجموعه روایاتی که راوی از  " له اصل "شود:  راره گفته میپا برجا است. مثال برای یونس یا زهنوز هم در کتب رجالی 

 این است که ،گشته اصل اطالق می موارد شود. در واقع، دلیل اینکه به این کرده است اصل گفته می وریامام )علیه السالم( جمع آ

 به وجود می آید. ،و در همین جا است که برای اولین بار معنای اصطالحی اصل بنیادین خود را از این ها گرفته اند قواعد شیعیان

شیعه است، لیکن مرحوم سید حسن صدر)رضوان اهلل علیه( در الشیعه و الفنون این  ینکته: برخی معتقدند ذریعه اولین کتاب اصول

ه در الفاظ آمده است و امام باقر و امام صادق )علیهما السالم( این علم را : برخی از این اصول اربعمائفرماید را نمی پذیرد. و می

این خود تاسیس علم اصول است. به این معنا که  4"لمکان الباء "مثال حضرت وقتی در روایت وضوء می فرماید:  3تدوین کرده اند. 

بحث از باب الفاظ را می رساند و هم حجیت ظهور توا داد. این فرمایش امام هم د حجت شرعی قرار بگیرد و طبق آن فتوان لفظ می

 .الفاظ در استدالل فقهی

                                                           
انماعلینا القاء "} در نسخه اصلی روایت که وسائل آمده است    .، ط اإلسالمیة51، حدیث6، ابواب سعی، باب ۴0، ص18وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج  -1 

 آمده است. "االصول و علیکم تفرع

ها که به اصول اربعمائه مشهورند، پاسخهایى بوده است  محتواى این مجموعه . صول اربعمائه به چهارصد مجموعه حدیثى آغازین گفته می شودا  -2 

  .اند دادهمى تفسیر و ادعیه ،مواعظ ،سنن ،احکام هاى گوناگونهایى در زمینهمعصوم علیهم السّالم به پرسش امامان که

 327سید حسن صدر، الشیعه و فنون االسالم، ص   -3 

علیه السالم وقال: یا زرارة قاله رسول اللَّه عن ابی جعفرعلیه السالم قلت له: اال تخبرنی من أین علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین؟ فضحک  -۴ 

ثم فصل تعالی بین  -الی ان قال  -عالی: )فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ( فعرفنا ان الوجه کله ینبغی أن یُغسل صلی اهلل علیه وآله وسلم ونزل به الکتاب من اللَّه عزَّوجلَّ قال ت

 ۴، از ابواب وضوء، ح 23وسائل الشیعه: باب /  ان المسح ببعض الرأس لمکان الباء« برؤسکم»الکالم فقال: )وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ( فعرفنا حین قال 

http://lib.eshia.ir/11024/18/40/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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  تعریف علم اصول فقه:

که فقه به صورت اجمالی بر  علمی است علم اصول را اینگونه تعریف فرموده است: ،ذریعهدر حوم سید مرتضی)رضوان اهلل علیه( مر

مرحوم محقق حلی)رضوان اهلل علیه( نیز در معارج این تعریف را تکرار فرموده اند: علم اصول علمی است که فقه بر  1آن مبتنی است

  2شود اجماال آن مبتنی می

کردند که تعریف حقیقی برای علم اصول امکان پذیر نیست لذا باید قائل به توسعه در  استفاده میبه این دلیل از واژه اجماال تذکر:  

تعریف شویم. و این در قدما رایج بوده است که تعریف به عام میکردند و به دلیل اینکه می خواستند تعریف از جامعیت و مانعیت 

 خارج نشوند توسعه در تعریف می دادند. 

ناصر مشترکه در عملیات استنباط عاصول فقه علم به   مرحوم شهید صدر)رضوان اهلل علیه(:تعریف علم اصول از دیدگاه  

 3است.

در واقع بهتر است لفظ اصل در همان معنای لغوی خود باقی  است که اصولیین قبال نیز اشاره فرموده بودند. الجمالاین همان علی ا

بماند و این تعاریفی که از اصول شده است در واقع همان تعریف لغوی است گرچه سعی کرده اند با اضافه کردن قیود جامعیت و 

و اعتباری هستند از تعریف مانعیت به تعریف بدهند، ولی باید پذیرفت که امور اعتباری مثل موضوع علم اصول اساسا چون جعلی 

حقیقی غریب اند و به نحو قضیه حقیقیه نمیتوان به آن نگاه کرد. اگر این را بپذیریم، دیگر لزومی ندارد تا فرمایش صاحب کفایه و 

باشد.  پذیریم که باید موضوعی داشته بپذیریم که هر علمی باید موضوعی داشته باشد. اگر به نحو قضیه خارجیه باشد می را دیگران

توانیم بدوا معنی اصل را از  بپذیریم که علم اصول موضوع پیدا کند. بنابر این نمی یم،توان یعنی بعد از به وجود آمدن مسائل می

چه ضرورتی وجود دارد که یک تعریف حقیقی برای یک موضوع  معنای عرفی آن خارج کنیم و معنای اصطالحی به آن بدهیم.

  اعتباری وضع نماییم.

وقتی مکلف بعد از اعتقاد به اصول دین خود را مسئول دانست ، متوجه می شود   العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: م آیت اهللرحوم

وجود   4که هیچ فعلی از افعال انسان وجود ندارد که حکمی در مورد آن وجود نداشته باشد. خواه این احکام رسیده باشد یا خیر.

دارد که، هیچ فعلی از افعال اختیاری انسان وجود ندارد که حکمی از احکام الهی در آن وجود  یعمومات در ما نحن فیه اشعار م

نداشته باشد. شاید منشاء اختالف بین مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی)رضوان اهلل علیهما( در اجماع لطفی نیز همین موضوع 

فرماید: هیچ اشکالی ندارد که حق نزد امام )علیه السالم( باشد و تمام اقوال علمای طائفه باطل و  باشد که مرحوم سید مرتضی می

خالف آن باشد. لزومی وجود ندارد که امام)علیه السالم( ظهور نماید یا کسی را تعلیم دهد تاحکم صحیح را به علما نشان دهد. 

                                                           
 7،ص1،جذریعة الى اصول الشریعةالسید مرتضی،  -1 

 ۴7، ص ر1/ معارج االصول، ج وأصول الفقه فی االصطالح هی : طرق الفقه على االجمال  -2 

  ۴6، ص 1صول)صیاغه الجدیده(، جالسیدمحمد باقر صدر،دروس فی علم ا  -3 

 من کتاب فضل العلم -50 -۴8ص  1الکافی ج  / و فیه کتاب أو سنة ء االو روی حماد، عن أبی عبد اهلل )علیه السالم( قال: سمعته یقول: ما من شی  -۴ 
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بر جاری شدن قاعده لطف دارد. این دعوی به این معنی است که در  لیکن مرحوم شیخ طوسی)رضوان اهلل علیه( در عده، اصرار

رود ولی شیخ اصرار بر  افعال اختیاری حتما حکمی وجود دارد. سید برای کشف این افعال اختیاری به سراغ اصول محرزه  می

ام است زیرا این قطعا مخالفت با استفاده از اجماع دارد، حتی در اجماع مرکب فرموده است: اگر قول ثالثی بیان شود این فعل حر

  1قول معصوم)علیه السالم( است.

مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: مکلف بعد از اینکه متوجه شد حکمی وجود دارد و تعریف علم اصول از دیدگاه،  

یا شرعی برسد. برای رسیدن به این حکم یک این حکم باید امتثال شود باید تحلیلی انجام دهد و واکاوی نماید تا به آن حکم عقلی 

د عبارت که ایشان از علم اصول انجام می دهمجموعه قواعد موصله داریم که اینها مبانی تصدیقی علم فقه هستند. بنابراین تعریفی 

  .است از: علم به مبادی تصدیقیه فقه

یک تمل بر موضوعات و محموالتی است. این مسائل نکته:  اجماال هر علمی مرکب از مسائل آن علم است. مسائل هر علمی مش

 تصدیقیه.  مبادی تصوریه دارند و یک مبادی

 .شناخت موضوعات و محموالت در حد ذهنی صرف نظر از اثبات محمول برای موضوععبارت است از مبادی تصوریه: 

ثال آیا حجیت برای خبر واحد ثابت است یا مبادی تصدیقیه: عبارت است از حصول علم و قطع و یقین به ثبوت علم برای موضوع. م

 خیر؟

ن با یکدیگر هم نظرند}یعنی معتقدند علم اصول نیز مرکب از این دو مبداء است{ مگر مرحوم نائینی)رضوان یتا اینجا مشهور اصولی

 اند. اهلل علیه( که برای مسائل اصولی یک مبداء دیگری قائل شده اند و آن را مبادی احکامیه نامگذاری کرده 

دلیل اضافه نمودن قسم مبادی احکامیه: تفاوت اصول فقه با سایر علوم در این است که در علم اصول به روی حکم اهلل بحث می 

  2دهد. این احکام خصوصیت دارد. شود و این اصول فقه را با سایر علوم تمیز می

حکم وضعی و تکلیفی: منشاء وضع حکم تکلیفی وضع شارع است. آیا حکم وضعی نیز توسط شارع مستقیما وضع شده است و یا 

اینکه از حکم تکلیفی انتزاع شده است. مثال صحت و بطالن از نهی و وجوب تکلیفی گرفته شده است یا مستقیما وضع شده است؟ 

د این مسائل در مبادی تصوریه و تصدیقیه بیان نشده است لذا ما مضطر به بیان قسم سوم فرمای مرحوم نائینی)رضوان اهلل علیه( می

  3هستیم.

                                                           
  .۹7الغیبه، صو  6۴3، ص  631، ص2العدة فى اصول الفقه، جبرای مطالعه بیشتر رجوع شود به   -1 

  27صفحه : 1فوائداالصول جلد /  و وجه اختصاص المبادی االحکامیة بعلم االصول هو انّ منه یستنتج الحکم الشرعی و واقع فی طریق استنباطه  -2 
و تقریرات درس میرزای نائینی توسط مرحوم آیت اهلل العظمی  233، ص1طباطبایی قمی، آراؤنا فى اصول الفقه، ج د تقی یسبرای مطالعه بیشتر رجوع شود به   -3

 287الی  285ص 2و ج 66الی  6۴ص   1/ همچنین مراجعه شود به دروس فی علم االصول)صیاغه الجدیده( ج ۹و8، ص 1خویی)اجود التقریرات(، ج

http://lib.eshia.ir/15084/1/97/%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A9
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/1162/1162_1.htm#27
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فرماید: ما نیازی به این نداریم که  کند و می را کامل تر می نائینی)رضوان اهلل علیهما( یکالم مرحوم میرزا،مرحوم محقق اصفهانی

کنیم که چیزی به نام مبادی احکامیه داریم.  بیان کنیم، همچنین انکار نمیمبادی احکامیه قسیم باشد و عنوان مستقلی برای آن 

گویید در همان مبادی تصوریه و تصدیقیه است. به این توضیح که ما در مبادی  لیکن نه با استقالل. این مبادی احکامی که می

دارد و یک مبادی تصوریه و تصدیقیه خاص که تصوریه و تصدیقیه یک مبادی تصوریه و تصدیقیه عام داریم که در تمام علوم وجود 

  1باشد. همان مبادی تصوریه و تصدیقیه احکامیه است که مختص به علم اصول فقه می

 مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: علم اصول نسبت به فقه مبادی تصدیقیه است. 

 قیه احکامیه است. یقیه عام و گاهی تصدیگاهی تصد

 :2گردد قیه احکام به چهار قسم منقسم مییمبادی تصد

قواعدی که برای مجتهد علم وجدانی می آورد. مانند بحث از استلزامات عقلیه، مثل بحث مقدمه واجب. در واقع تمام  .1

 استلزامات عقلیه   از این قسم است.

 نکته: نتیجه قواعد قسم اول حصول علم اجمالی است نه خود این قواعد.

 به حکم شرعی است لیکن نه از طریق جزم و قطع بلکه با توجه به جعل شارع. مثل خبر ثقه. قواعدی که موصل  .2

 این قسم خود بر دو نوع است:

الف: آن مواردی که بحث از صغرای آنها داریم بعد از آنکه کبرای آنها قطعی شد و آنها اکثر مباحث الفاظ اند. کبری حجیت 

پردازیم. حجیت ظهور الفاظ با توجه به بنای عقال قابل  آن به بقیه مسائل الفاظ می ظهور است که بعد از رسیدن به حجیت

 اثبات است.

بررسی شیخ االعظم)رضوان اهلل علیه( که در رسائل در باب حجیت قطع، در رابطه با حجیت ظهورتشکیکات را مطرح  و نقد

ظهور تشکیک کنند. و گفته اند: ظاهر زمانی حجت  برخی خواسته اند در حجیت خالصه کالم شیخ: .3کرده و نقد می نماید

                                                           
  31، ص1اصفهانی، ج حسین، محمدبحوث فی األصول/  .ه و تصدیقیه، سپس هریک را به دو نوع لغویه و احکامیه تقسیم کرده استوی مبادی را به دو گروه تصوری  -1

 6، ص 1محاضرات فی اصول الفقه، ج  -3

 
  

 

 

 ، مؤسسه آل البیت2۴0، ص1ابوالقاسم کالنتری، مطارح األنظار، جبرای مطالعه بیشتر رجوع شود به   -3 

http://lib.eshia.ir/13063/1/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
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است که ظن به به عدم خالف داشته باشیم یا ظن به وفاق داشته باشیم. مثال اگر معنای عبارتی ایجاب است ظن به سلب 

تشکیک دیگری که به ظواهر شده است بحث از حجیت ظواهر قرآن است که ریشه این بحث نیز در کلمات   1نباید داشت.

بحث دیگری که  2 شود، که برخی توقف نموده اند و برخی فتوا به حرمت داده اند. ای اخباری)قدس اهلل اسرارهم( دیده میعلم

در تشکیک حجیت ظواهر شده است این است که آیا حجت در ما قصد افهام است یا در اعم از مقصودین به افهام می باشد. 

 ظواهر کتاب و سنت را پذیرفتیم باید بررسی کنیم ببینیم برای کدام است. اگر حجیت

همانطور که مشهور اصولیین به غیر از صاحب قوانین و  -مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: هر سه را رد میکنند

 اد کبری در بحث الفاظ نمی گردد.فرمایند: این سه اشکال مانع از انعق و می -صاحب فصول که قدری تشکیک داشته اند

صغرویاتی بحث می نماییم که فی نفسه از آنها بحث می شود. صرف نظر از هر  در مورد ،بنابراین در این نوع از قسم اول

 لف و الم که آیا افاده عموم می کند یا خیر؟ ه خارجی یا داخلی مثل جمع محلی باضمیم

جی موصل به حجت میشوند مثل موضوع له امر که وجوب است یا خیر؟ که به ب: بحث از صغرویاتی که به ضمیمه شیء خار

 وسیله مقدمات حکمت به آن می رسیم یا برای شهرت و اجماع باید به سیره عقال متوصل شویم.

دن به یقواعد موصله به حکم شرعی در مقام نبود دلیل شرعی بعد از فحص واجب: فقیه بعد از فحص کامل دیگر از رس .3

  3"االصل دلیل حیث ال دلیل "شود که در مقام تحیر مجتهد باید به اصول عملیه مراجعه نماید. عی مایوس میحکم شر

و کلما حکم  کلما حکم به العقل حکم به الشرع"قواعدی که موصله به حکم عقلی است و هین جا است که جمله معروف  .4

گردد. وقتی دلیل وجود نداشت و اصل عملی نیز نبود مضطر به استفاده از  در اینجا مطرح می 4"به الشرع حکم به العقل

قواعد عقلی هستیم. مانند احتیاط و برائت عقلی یا ظن انسدادی که در صورت قبول کاشفیت از قسم دوم، نوع دوم می 

 شود ولی اگر من باب حکومت پذیرفتیم می شود از همین قسم.  

عقلیه است. در آنجا جعل شارع وجود داشت اما در اینجا جعل شارع وجود ندارد. این قسم  نکته: این قسم غیر از استلزامات

 مجعول عقلی است نه مجعول شرعی.

                                                           
مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه( بحث می فرمایند، که اگر این مطلب را بپذیریم در واقع سالبه به انتفاع  در ادامه محاضرات در باب حجج  -1 

 موضوع است زیرا اصال ظهوری شکل نمی گیرد و جلوی انعقاد ظهور گرفته می شود.

 ، سید نور الدین عاملی۹1دی و الشواهد المکیه ص ، محمدامین استرآبا2۴5برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فوائد المدنیه ص   -2 
 قانون آیین دادرسی مدنی 1۹8و 1۹7مواد  -73عوائد االیام ، ص   -3
یم که معنای این قاعده آن است که هر گاه عقل به صورت مستقل فعلی را حسن یا قبیح دانست یا فعلی را دارای مصلحت و مفسده دانست ، کشف می کن  -۴

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به اصول فقه مرحوم . نسبت به آن فعل، حکم امر یا نهی دارد. از این حکم عقلی به آن حکم شرعی منتقل می شویم شارع مقدس نیز

 مظفر)رضوان اهلل علیه( بحث مستقالت عقلیه
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مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه( بعد از این دور نمایی که از مسائل علم اصول ارائه کردند تعریفی را از  علم اصول 

 . ز علم اصول می باشدتعریف ناظر به دو اشکال عمده و معروف به تعریف مشهور ا که این ،فرمایند ارائه می

   1علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی است. تعریف مشهور از علم اصول:

 3 2دو اشکال معنایی و یک ایراد لفظی به این تعریف وارد است که مرحوم صاحب کفایه به تمام آنها اشاره فرموده است.

 اشکال معنایی تعریف مشهور: )ایراد به جامعیت و مانعیت تعریف(

تعریف جامع افراد نیست زیرا قید شرعیت آمده است و با این قید بخشی از عملیات اصولی تخصصا خارج می شود. مثل زمانی 

ارد حکم شرعی استنباط که از احتیاط و برائت عقلی یا ظن انسدادی بر اساس ورود و یا استصحاب بحث می کنیم. در این مو

ه است برای نمی شود. تعریف مانع اغیار نیست و این ایراد از دو جهت وارد است. از یک طرف، قواعد فقهیه،  قواعد ممهد

قطعا مسئله اصولی نیستند، واگر هم در اصول آمده است تردا للباب  مام قواعد فقهیه،علی هذا ت استنباط حکم شرعی. بنائا

ن تعریف را برای علم اصول بپذیریم قواعد فقهی و اصولی دارای یک تعریف می شوند و این پر واضح است که است. لذا اگر ای

 می      جنس این دو قواعد با یکدیگر متفاوت است. و از طرف دیگر این تعریف مسائل سایر علوم را نیز در علم اصول وارد 

 ای استنباط حکم شرعی مانند علم لغت ، بحث از حد وسط و... نماید. مثل اینکه برخی از مسائل ادبی ممهده اند بر

 اشکال لفظی تعریف مشهور:

در آنها، بحثی نیست که اصال علم نیست. آن دسته از مسائل که دلیل بر حکم واقعی شرعی دارد  فقه، اصول این تعریف بنا بر

معتبر(. آن دسته که جزء استلزامات عقلیه است  )مبادی تصوری و تصدیقی آن برای مجتهد علم می آورد ولو ظنیعلم هستند

علم وجدانی می آورد. اما در استصحاب و اصول عملیه که می گویید اینجا محل جهل مجتهد است و ما به خاطر جهل به 

. لذا تند چرا که مکلف جهل داردز این اصول عقلیه است که علم نیستر اسراغ اصول عملیه می رویم و باال حکم اهلل  واقعی به

مثل منطق که برخی از اهل معقول  4مرحوم صاحب کفایه به جای واژه علم در تعریف علم اصول از صناعه استفاده می نماید.

و معنی فکر هم حرکت از  5این ظرافت را داشته اند که با توجه به اینکه موضوع منطق جلوگیری از خطای ذهن و فکر است

 د.نداشته اند که در تعریف از لفظ علم استفاده نکنسمت مجهول به معلوم است این دقت را 

                                                           
 5:  1المحکمة القوانین/  .هو: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ الستِنباطِ األحکامِ الشَّرعِیةِ الفَرعِیة  -1 

 11کفایة االصول: ص رجوع کنید به   -2 

ید علی برای مطالعه بیشتر رجوع شود به دراسات فی علم االصول)تقریرات درس خارج اصول مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)ره( توسط مرحوم آیت اهلل س  -3 

 26الی  21ص  1هاشمی شاهرودی)ره(( ج

 ۹کفایة االصول: ص  -۴ 

 12ظفر، محمد رضا، المنطق، ص م /آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر -5 
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مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(، تعریف خود را با همان کلمه علم آغاز فرموده اند و به ایراد لفظی مرحوم 

ند العقل. در آن فرمایند: تعریف اصطالحی علم، حضور صورت شیء ع آخوند)رضوان اهلل علیه( جواب هایی داده اند. ایشان می

توان به  گرچه واقعی نیست. بنابر این از نظر منطقی می سراغ اصول عملیه می رویم صور وجود دارد، ه از مسائلی که بهدست

این دسته که اشکال کرده اند نیز علم اطالق کرد مضافا بر اینکه معموال از لفظ صناعه در مورد حرفه و شغل استفاده می شود 

 مسائل نظری و از این باب امر سهل است و جای توقف ندارد. مثل نجاری نه به

العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط األحکام الشرعیة   یت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(:آتعریف مرحوم 

  1الکلیة اإللهیة من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى أصولیة أخرى إلیها

 تعریف می فرمایند دو نکته اساسی مدنظر بوده است:در تبیین این 

شود  اینکه نقش علم اصول در نسبت به فروع فقهی یک  نکته اول: تفاوت علم اصول با قواعد فقیه در یک مورد مشخص می

ده یعنی علم اصول به سمت فروع فقهی طریقیت دارد، به خالف قواع "فی طریق استنباط"نقش توسیطی است. اینکه قید شد 

فقهی که آنها توسیطی نیستند تطبیقی اند.  نسبت قاعده فقهی با مصادیق خود مانند تطبیق نسبت کلی طبیعی است با 

شود. قواعد فقهیه موضوعیت دارند نه طریقیت. مثال قاعده  مصادیقش. در قاعده فقهی استنباط نمی شود فقط تطبیق می

قی در شبهه مصداقیه. این ر خالف بحث عام خاص یا تمسک به عام استغراطهارت با مصادیق بیرونی آن تطبیق داده میشود ب

افرادی همچون مرحوم شیخ عبدالکریم ، محقق داماد و امام )رضوان اهلل تعالی علیهم  ،قبل از مرحوم آقای خویی ایراد،

همه این بزرگان به نقش واسطیت قواعد فقهی و تطبیقی بودن قواعد اصولی اشاره کرده اند.  2اجمعین( نیز بیان کرده بودند.

 مرحوم محقق داماد)رضوان اهلل علیه( به تفصیل به سراغ قواعد فقهی رفته است که برخی از قواعد در موضوعات جاری می

یضمن. مرحوم خویی)رضوان اهلل علیه( با اشاره  شوند مثل قاعده فراغ و برخی به شبهه حکمیه اختصاص دارند مثل قاعده ما

فرمایند: ما در شبهات حکمیه قاعده فقهی نداریم و در محل خود ثابت خواهیم کرد که این قواعد مختص  به این مطلب می

می شود که قواعد فقهی تنها در فروعات جاری می شوند. با توجه به این مطلب روشن  موضوعات است و از همین جا ثابت می

 شود که نتیجه قواعد فقهی جزئی و نتیجه قواعد اصولی کلی است. 

 کند و بحث از ایراد مانعیت به تعریف مشهور را انجام می مرحوم میزای نائینی)رضوان اهلل علیه( بعد از اینکه ایرادها را وارد می

توان به دست عوام داد و آنها خود  را می دهد. می فرمایند: ضابطه تفاوت بین مسئله فقهی و اصولی این است که مسئله فقهی

کل شیء لک حالل حتی تعلم انه  "استنباط حکم نمایند. مثال اعیان نجسه را میداند و قاعده فقهی را که  ،به تنهایی از قواعد

                                                           
 8ص  1محاضرات فی اصول الفقه، ج  -1 

 6و 5، ص 1( ، ج )ره(جعفر سبحانی، تهذیب االصول )تقریرات درس امام خمینیبرای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به   -2 
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آن استنباط  تواند حکم را بدست آورد بر خالف مسائل اصولی که عوام نمی توانند از را نیز میداند و با یک تطبیق می 1"قذر 

 حکم شرعی نمایند.

اشکال: این قسم از فرمایش مرحوم نائینی)رضوان اهلل علیه( صحیح است که عامی نمی تواند از قواعد اصولی استفاده نماید، 

واعد فقهی به طریق اولی نمی تواند لیکن اشکال در این است که عامی همچنین نمیتواند از قواعد فقهی بهره ببرد. گاهی در ق

  "من بلغه ثواب عمل من االعمال"  2!را به دست عامی داد؟ "من بلغ"توان حکم استحباب در اخبار  د. مثال آیا میتفاده کناس

برخی فرموده اند این اخبار ارشادی است و برخی نیز فرموده اند در مقام جبران  ین اندازه برای استحباب کافی است؟همآیا 

 واممسائل نیاز به اجتهاد دارد. در خیلی از مستحبات قدرت تشخیص در دست ع ضعف سند صادر شده است. فهمیدن این

توانند مفاد آن را اجرا کنند زیرا فقها فرموده اند شرط  ناس نیست. یا قاعده نفوذ شرط اگر عوام باشند و این قاعده فقهی نمیال

برای عوام امکان پذیر است؟!   ود. آیا این احرازباید موافق کتاب و سنت باشد و یا حداقل مخالفتش با کتاب و سنت احراز ش

مورد نیز نیاز به اجتهاد دارد یعنی احاطه بر کتاب و سنت. بنابراین فرق بین قاعده فقهی و اصولی در همان توسیطی بودن  نای

 لی و تطبیقی بودن قاعده فقهی است قاعده اصو

  اشکال به مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(:

واین اشکال هنوز دفع نشده شود.  گاهی مشتمل بر برائت عقلی میشود، علم اصول همیشه منتهی به حکم شرعی ولو ظاهری نمی

 . است

 :جواب اشکال

مقصود از این استنباط اثبات حقیقی است. و حقیقت باید ما به ازاء داشته باشد و  ،هده لالستنباطمشهور که فرموده اند قواعد المم

گیرد. لیکن مقصود ما از استنباط جامع بین آن چهار قسمی است که بیان شد خصوصا جامع بین آن قسم که باعث  بقیه را نمی

از حصول علم وجدانی یا حکم واقعی یا ظاهری  منظور از استنباط، اثبات حقیقی نیست بلکه مقصود اعم 3تنجز و تعذر می شود.

شرعی و یا حداقل تنجز و تعذر است، لذا ایراد به تعریف ما وارد نیست. این معذریت قبح عقاب را در بر دارد، و همین قبح عقاب 

 کنید.  بت مییعنی دفع عقاب از مکلف. منجزیت هم همین گونه است در صورتی که احتیاط شود یعنی منجزیت را برای مکلف ثا

                                                           
 11۹روایت ، 28۴، ص1تهذیب االحکام ، ج  -1 

وآله( وعده پاداش و اجر بر انجام عملی آمده باشد و  علیه اهللصلی) پیامبر اخبار من بلغ اخباری است با این مضمون که اگر در روایات ضعیف منسوب به  -2 

 .وآله( صادر نشده باشدعلیهاهللخدا)صلی رسد، اگر چه در واقع چنین کالمی از رسولشوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد، به ثواب آن می کسی آن عمل را به
، به مقتضای حدیث عمل ثواب و برای نیل به آن دست یابد  -عملی است ترک ثوابی برای انجام یا که در بردارنده -مقتضای اخبار من بلغ این است که چنانچه کسی به حدیثی

 .شود؛ هر چند حدیث، آن گونه که نقل شده، نباشدآن به وی داده می پاداش کند،

 11، ص1/ محاضرات فی علم االصول، جلدفع فألن المراد باالستنباط لیس خصوص اإلثبات الحقیقی، بل األعم منه و من اإلثبات التنجیزی و التعذیریو اما ا  -3 

http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4
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 تفاوت مسئله فقهی و اصولی از دیدگاه شهید صدر)رضوان اهلل علیه(: 

فرق در بین مسئله اصولی و فقهی در توسیطی و تطبیقی بودن نیست بلکه علم اصول عبارت است از عناصر مشترکه در حالی که 

 قواعد فقهی اختصاص به یکی از ابواب است.

براین قواعد اصولی در تمام ابواب اکنند که خیلی از قواعد اصولی نیز تطبیقی است. بن فرق را مطرح می ،ایشان به این دلیل

 البته در این مورد نیز مرحوم خویی)رضوان اهلل علیه( در 1ساری و جاری است ولی قواعد فقهی تنها در یکی از ابواب می آید.

توانیم قواعد فقهی را به دست عامی برای  که ما نمی ، علیه( مراجعه میکندبه مبنای مرحوم نائینی)رضوان اهللمقام این اشکال، 

 استنباط بدهیم. 

در جایی از تعریف که فرمود: بدون  .کند در مورد ایراد مانعیت نیز تعریف مرحوم خویی)رضوان اهلل علیه( رفع اشکال می

و خاص داریم که مسائل ادبی و نحوی است اما حجیت  احتیاج به صغری و کبری اصولی بشوند. ما در اصول باب الفاظ و عام

شود کبری باید در اصول بحث شود. مسئله اصولی نیاز به ضمیمه به دیگری ندارد. حال آنکه مسائل  آنها که در نحو بحث نمی

د و به دیگر علوم باید برای حجیت یافتن در اصول بحث شوند. ممکن است اشکال شود که وقتی از ادات عموم بحث می شو

که مشتق حقیقت در من تلبس است و مجاز در من قضاء یا بحث صحیح  ،مشتق و مجاز وقتی از، د یانشو حجیت ضمیمه می

بنابر این بحث اصولی  و شود در واقع این بحث ها باید با ضمیمه اصولی بیایند و باز هم در اصول از آنها بحث می ،و اعم

شان در جواب می فرمایند: این ها مسائل اصولی نیستند. و اگر هم در اصول از آنها نیستند پس تعریف مانع اغیار نیست. ای

  کنیم تردا للباب است.   بحث می

                                                           
ه قاعده اصولی در شهید صدر به مرحوم آقای خویی این است که مساله استنباط و تطبیق که به عنوان فرق قاعده اصولی و فقهی ذکر شده و گفته شداشکال   -1 

سی بین این دو وجود رابطه با استنباط و قاعده فقهی در رابطه با تطبیق است. از فرق های جوهری و اساسی بین قاعده اصولی و فقهی نیست. در واقع یک فرق اسا

فرق است. حاال مثالی که ایشان می زند این است که این  دارد که از آثار آن فرق مساله استنباط و تطبیق است و خود استنباط و تطبیق فرق نیست بلکه از آثار آن

الن ام ال ؟ در این قاعده النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام ال و نهی از یک چیزی مستلزم بطالن و فساد هست یا نه؟ آیا تعلق نهی به یک عبادت یقتضی البط

ز مقتضی فساد آن چیز هست یا نه و از اقتضای نهی نسبت به بطالن بحث کنیم این بحث از اقتضا مساله اگر ما به این جهت اقتضا نگاه کنیم؛ که آیا نهی از یک چی

ی شود اما اگر ما فقط به در واقع بدنبالش استنباط بطالن است. یعنی ابتدا اول بحث می کنیم که اقتضا وجود دارد یا ندارد و اگر اقتضا ثابت شد بطالن استنباط م

 1/22بحوث فی العلم االصول:/   .این عبادت منهی عنه باطل است یا نه ،اینجا مساله تطبیق استاین جهت نگاه کنیم که 
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 موضوع علم اصول فقه:

خصوص علم اصول بحث سپس در بعد از تعریف علم اصول مشهور اصولیین، به لزوم نیاز به موضوع داشتن علوم پرداخته اند. و

. اولین کسی که این بحث را مطرح کرده است صاحب هدایه المسترشدین است. و بعد از او صاحب فصول)رضوان اهلل کرده اند

 در واقع این بزگواران نظرات تمام اصولیین قبل از خودشان را جمع آوری کرده اند.  1علیه( ادامه بحث را انجام داده است.

موضوع علم اصول بحث شود و می فرماید موضوع هر علمی عبارت است از: مرحوم صاحب کفایه معتقد است که باید در مورد 

ایشان موضوع علم را عرض ذاتی  2"موضوع کل علم ـ وهو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة ؛ أی بال واسطة فی العروض ـ "

تابع موضوعات آن است. غرض را بنابراین موضوع علم موضوعات مسائل می دانند. در واقع موضوع علم را تابع غرض می دانند. 

 به لحاظ موضوعات مالحظه می کند.

در پی اشکالی که به مرحوم آخوند )رضوان اهلل  ،بر کفایه خود در حاشیه)رضوان اهلل علیه( بروجردی آیت اهلل العظمی مرحوم

 3.موضوع تابع محموالت استمی فرماید:  کند، علیه( وارد می

ظر به موضوعات تواند هم ن موضوع علم تابع غرض مدون علم است لذا می مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: 

مثال موضوع علم فقه افعال مکلفین است که یک موضوع و یک محمول دارد. مثال حمل  4داشته باشد و هم تابع محموالت.

کلف است؟ اگر به ماهو فعل مکلف باشد که این به خیلی موضوعات برخورد می وجوب بر صاله به هی صاله و یا به ماهو فعل م

کند مثل سرقت، نوم، قتل،شرب خمر و ... لذا قطعا این حثیت تقییدیه که مقید به حمل صاله است در حمل وجوب به آن 

والت نیز ترتب آثار قائل شده اند، نقش ایفا می کند. لذا مرحوم آقای بروجردی)رضوان اهلل علیه( برای اولین بار در مورد محم

که این مورد در علمای معقول مسبوق نبوده است.  در واقع زمانی که محمول عارض بر موضوع است، یعنی وقتی تکلیف 

به اصطالح اهل  دهد که ایشان هیچ عنایتی موضوع روشن شود تکلیف موضوع نیز به تبع آن معلوم می گردد. این نشان می

و همچنین واقع بینی ایشان از بقیه بیشتر است. اگر بنا بر این باشد که فعل مکلف باشد واقعا فعل را من  ستمعقول نداشته ا

 حیث هو نگاه میکند یا به حیثیت تقییدیه در واقع ما اثر محموالت را در افعال مکلفین مالحظه می کنیم.

لزوم موضوع داشتن علم ارائه می کنند چیست؟ وثانیا برای روشن تر شدن موضوع ابتدا باید بررسی کنیم، مدرکی که برای 

وجه استدالل این مدرک چیست؟ و ثالثا به سراغ وجه تمایز موضوع علم اصول با سایر علوم برویم. }واضح است اگر که اگر 

اگر نتوانیم رد  بتوانیم مدرکی را که مشهور ذکر کرده اند رد نمائیم از معذور اضطرار به موضوع داشتن علم بیرون می آییم و

                                                           
 10/ الفصول،صمى داند "ذات ادله اربعه  "موضوع علم اصول را  "صاحب فصول  -1 

 22،ص1کفایه االصول،ج -2 

حسین بن علی طباطبایی بروجردی، نهایه د/شووارض حجت در فقه بحث میاند، یعنی در این علم از عموضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته ایشان، -3 

 ، به قلم حسینعلی منتظری12، ص 1االصول، ج 

 16،ص1محاضرات فی اصول الفقه، ج -۴ 
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غیر از مبنای مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی)رضوان اهلل  -نمائیم باید دو مبنای مشهور را که بیان شد انتخاب نمائیم

 علیه({ 

  مدرک استدالل مشهور برای لزوم موضوع داشتن علوم: 

در امور متباین هیچگاه اثر واحد دیده نمیشود.یعنی نمیتوان موثرات متفاوت را  1اند  قاعده الواحد که فالسفه آن را بیان کرده

در این مورد اختالفاتی نیز وجود دارد ولی مشهور آنها  هدر کنار هم قرار داد و از آنها اثر واحد گرفت. که البته در بین فالسف

سفار و مرحوم عالمه در نهایه و در حاشیه بر معتقد به این مورد هستند. مثل خواجه نصیر، مالصدرا در جزء چهارم ا

به هیچ وجه من الوجوه مورد تفکیک قرار نگیرد. از مقصود از الواحد، واحد بسیطی است که  2کفایه)رضوان اهلل علیهم اجمعین(

جنس و فصل ظاهر این واحد بسیط بر می آید که یک امر حقیقی باشد نه اعتباری از آن جهت که برای امور اعتباری نمیتوان 

    3تصور کرد و اگر هم برای آنها قائل به جنس و فصل شوند باید گفته شود مانند جنس وفصل.

 در طبیعیات این قاعده واضح االثبات است اما در امور ارادی این طور نیست.  اشکال:

مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: با صرف نظر از اشکال فوق و بیان این مطلب که در ارادیات نیز قاعده الواحد 

ثابت است به سراغ مسائل علم اصول میرویم تا با قاعده الواحد تطبیق دهیم. در واقع رابطه خیلی از مسائل علم اصولموثرات 

بق قاعده الواحد موضوع علم اصول قرار بگیرند لذا آن دسته از اصولیین که فرمودند: موضوع هر متباین است لذا نمی توانند ط

علم مسائل آن علم است مردود است. زیرا از هر علمی یک اثر واحد خارج می شود و این اثر واحد نمی تواند ناشی از موثرات 

  پیدا کرد تا آن جامع موضوع علم اصول قرار گیرد.متعدد باشد. بنابراین باید یک جامع واحد از مسائل علم اصول 

نکته: اگر به مسائل علم، به عنوان قضایای حقیقیه نگاه کنیم باید جامع داشته باشیم یعنی مسائلی بوده است و ما بعدا به آنها 

د و قضایای اعتباری هستند رسیده ایم. یعنی علم اصولی بوده است و ما به آن رسیده ایم. ولی اگر این علوم بعدا وجود آمده ان

                                                           
 122, ص3ابن سینا, االشارات والتنبیهات, با شرح محقق خواجه نصیر طوسی، جالواحد ال یصدر عنه اال الواحد/  -1 

الواحد ال یصدر عنه إال الواحد و ذلک أن من الواجب أن یکون بین العلة و معلولها سنخیة ذاتیة لیست : »فرمایددر این زمینه می )رضوان اهلل علیه(طباطباییعالمه  -2 

لمعلولها هی المخصصة لصدوره عنها فلو ء ففی العلة جهة مسانخة ء معلوال لکل شیء و کل شیء علة لکل شیبین الواحد منهما و غیر اآلخر و إال جاز کون کل شی

ه من الوجوه لزمه تقرر صدرت عن العلة الواحدة و هی التی لیست لها فی ذاتها إال جهة واحدة معالیل کثیرة بما هی کثیرة متباینة غیر راجعة إلى جهة واحدة بوج

ر عنه الکثیر من حیث هو کثیر فإن فی ذاته جهة کثرة و یتبین أیضا أن العلل جهات کثیرة فی ذاتها و هی ذات جهة واحدة و هذا محال. و یتبین بذلک أن ما یصد

 .تا، قم، دفتر نشر اسالمی، بی88الکثیرة ال تتوارد على معلول واحد. ر. ک: طباطبایی، سید محمد حسین، بدایة الحکمة، ص 

 ی هو واحد من کل الوجوه، و لیست القوی کذلک لتضاعف الجهات االمکانیة فیهاو هذا لیس کما زعموه اذ تلک الحجة غبر جاریة اال فی الواحد الحقیقی الذ -3 

ابل الواحد ال یفعل إال فعال واحدا. فیه نظر أما أوال فألنه قدس سره نفسه یجریها فی الطبائع تبعا للقوم بأن مقتضاها الکرویة فإن الطبیعة واحدة و الفاعل الواحد فی الق

أشار إلى األجراء فی اإللهیات فی فصل معقود لهذه القاعدة بقوله إن الحق الواحد الصرف و کذا الواحد بما هو واحد ال یصدر عنه بتلک  و أما ثانیا فألنه قدس سره

 .تا، قم، منشورات مصطفوی، بی61 - 60، ص8الحیثیة إال واحد. صدر المتألهین، االسفاراالربعة، ج 
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نیازی به جامع ذاتی ندارند. در واقع بالوجدان مسائل علم اصول از نوع اخیر اند. ذاتی وجود نداشته است که به دنبال جامع 

الزمه آن فرمایش ایشان که همین را ثابت نمایند.  نیز می خواستند مرحوم بروجردی)رضوان اهلل علیه(در واقع باشیم. 

زمه وجوب هستند زیرا فعل مکلف اثری در وجوب ندارد، فعل مکلف جامع بین شرب خمر،صاله، قتل، صوم و... محموالت ال

است. بلکه حیثیت تقییدیه فعل مکلف است که حکم وجوب را می آورد و در این صورت حقیقت پیدا می کند. در واقع احکام 

ه اعتباریات متفاوت است و شاید به همین دلیل است که جعلی شارع جزء حقیقت فعل مکلف می شود. این اعتبار با بقی

 اصولیین فرموده اند موضوع علم اصول با سایر موضوعات علوم متفاوت است.

بنابراین ادعای مشهور اصولیین این بود که هر علمی لزوما موضوع دارد. مرحوم آخوند و قدمای اصحاب)رضوان اهلل علیهم 

باید موضوع داشته باشد گرچه در کفایه تلویح به این که شاید لزومی برای موضوع علم  اجمعین( پذیرفته اند که هر علمی

  1نیست، کما اینکه مرحوم امام خمینی)رضوان اهلل علیه( نیز به همین امر اشاره فرموده اند.

 ادله مشهور برای لزوم موضوع داشتن علوم:

 ی بنگریم باید غرض واحدی داشته باشد..غرض هر علمی واحد است، وقتی به علوم اعتباری یا حقیق1

 2. در فلسفه ثابت شده است که الواحد ال یصدر عنه اال الواحد.2

وقتی غرض یک غرض وجود داشته باشد لذا موثر در این غرض باید واحد باشد. بنابراین علوم باید یک موضوع داشته باشد. در 

یکدیگر تباین دارند. اگر بگوییم این مسائل تاثیر گذار در تعیین  واقع هر علمی مجموعه ای از مسائل است و آن مسائل با

                                                           
  ن اهلل علیهما( وارد می کند:اشکاالتی که مرحوم امام به آخوند)رضوا -1 

چه علوم در آغاز تدوین ناقص بوده و کاستى هاى فراوان داشت و بنیانگذار علم, موضوع معینى را براى  ;بر نیازمند بودن علم به موضوع دلیلى نداریم .1

 علم تعیین نمى کرد به تدریج علوم تکامل یافتند و موضوع آنها معین شد.

 .به همان سان که همه قضایاى علوم قضایاى حقیقیه نیست ;دت اعتبارى است و نه حقیقىوحدت موضوع علم نیز وح. 2

چه در برخى علوم مثل جغرافیا, نسبت کلّ و جزء است و در برخى علوم ـ  ;و نیز نسبت موضوع علم به موضوعات مسائلش, نسبت کلّى و جزئى نیست. 3

 .احد استمانند عرفان ـ موضوع خود علم و موضوع مسائل علم و

ان دهى آن علم درباره تمایز علوم نیز امام راحل نظرى بدیع دارد و آن این که میان قضایاى هر علم سنخیّتى است که این قضایاى پراکنده را در جهت سام

ن گونه که مشهور مى گویند و نه به همان سان که تمایز علوم نیز از اختالف ذاتى میان مسائل علم نشأت مى گیرد, نه از موضوعات علم, آ ;متحد مى سازد

د از اهداف علم آن گونه که آخوند فرموده است. و این سبب روشن شدن تعریف موضوع علم مى شود. امام راحل تأکید مى ورزد تعریف مرحوم آخون

علم بحث شود و بدین سان در  صحیح نیست و ضرورتى ندارد که در مسائل علم از عوارض ذاتى موضوع آن علم بل از عوارض ذاتى موضوع مسائل آن

 :همین مقدمه یکى از مشکالت اصول را ریشه یابى کرده مى نویسد

به عام و  برخى از مباحث لفظى مانند داللت امر ] بر وجوب یا...[ و داللت نهى و کلماتى که بر انحصار معنى داللت دارد و بسیارى از مطالب مربوط …

زیرا سنخیّت و ارتباط بین آنها و دیکر مسائل اصول هست که بدان ها وحدتى  ;عقلى از مسائل علم اصول استخاص, مطلق ومقیّد و گروهى از مباحث 

 ۴5الی  35/ سید روح اهلل الموسوی الخمینی،مناهج الوصول الی علم االصول،صخاص مى بخشد, صد البته اگر مانعى دیگر در کار نباشد

 مورد خود اثر که در ما نحن فیه برای مشهور اصولیین کاربرد ندارد زیرا آنها در پی موثرند نه اثر.البته این برهان شق دیگری هم دارد در  -2 
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در  موضوع علم است که با برهان مطرح شده مخالف است. لذا باید بگوییم چیز دیگری است که موضوع علم را تعیین می کند.

ا افراد طبیعی آن، واقع این موضوع جامعی است از موضوعات مسائل آن علم ونسبت علم با موضوع نسبت یک کلی است ب

مانند انسان و مصادیقش. در واقع مسئله یک موضوع و یک محمول و یک نسبت حملیه دارد. از محمول که نمی توان قدر 

جامع که موثر در غرض باشد به دست آورد و اوالرتبه محمول بعد از موضع قرار دارد یعنی رتبتا متاخر از موضوع است عرضا 

نیز به هیمن صورت است زیرا اوال از معانی حرفیه است و ثانیا رتبتا نیز متاخر است لذا موضوعات  به آن نگاه می شود. نسبت

بارد محمول ونسبت حملیه در به وجود آوردن قدر جامع تنها موضوعات  مسائل است که می توان قدر جامع را به دست آورد.

  1باقی می ماند.

 مناقشه در نظر مشهور:

ممکن است علم اغراض مختلفی داشته باشد. دلیلی بر این وجود ندارد که هر علم تنها باید یک غرض واحد داشتن علم:  .1

 غرض داشته باشد. امکان وجود اغراض مختلف در هر علم مانعی ندارد.

 موضوع هر علم موضوعات مسائل آن است: نمی توان از نقش محمول در مسائل علم چشم پوشی کرد. .2

شما می ، باید گفت: این واحد که بگذریم در کالم مرحوم بروجردی)رضوان اهلل علیه( بیان شد حتی اگر از اشکالی که قبال

 !فرمایید چه نوع واحدی است؟

 مقصود از واحد در بیان مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(:

د را که در مسائل علم اصول بیان می با توجه به این موارد مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه( مقصود از واح

 2به سه دسته تقسیم می کنند: -که باید غرض واحد داشته باشد -شود

واحد شخصی: که همان واحد بسیط است که مدنظر مشهور نیز در موضوع علم همین نوع است. در واقع نمی توان در آن  .1

وع واحد بحث می شود.{ مثاال در حرارت هم شمس و دوئیت را مطرح کرد. }در اثبات صانع و در برهان توحید از این ن

 هم نار تاثیر گذار است شیخ الرئیس در طبیعیات شفاء میفرماید قدر جامع باید از آنها گرفت. 

نوعی مدنظر است که منشاء می باشد. نیازی  نوع که از جنس و فصل ترکیب شده است دیگر بسیط نیست. واحد نوعی: .2

  3ت تا به سراغ موضوعات برویم.به منشاء انتزاع واحد نیس

                                                           
 بنابراین فرمایش آخوند)رضوان اهلل علیه( روشن می شود که موضوع هر علم موضوعات مسائل آن است. -1 

 16ص  1محاضرات فی اصول الفقه، ج  -2 

ت لذا نمی مرحوم کمپانی)رضوان اهلل علیه( نظر به این قسم دارند و کالم ایشان خالی از اشکال نیست، به این توضیح که موضوعات علم واحد شخصی نیس - 3 

 توان جامع شخصی از آنها در نظر گرفت. مرحوم خویی)رضوان اهلل علیه( برای فرار از این اشکال واحد عنوانی را می پذیرد.
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واحد عنوانی: مثل لفظ اهل بیت در آیه تطهیر. اگر از بیت، معنای لفظی آن را در نظر بگیریم به معنای دار می باشد ولی در  .3

بوده است. اگر معنای لغوی اهل بیت را در  آیه کریمه بیت به معنای حجره آمده است. حجره ای که محل اجتماع خمسه نجبا

نظر بگیریم اهل بیت رجل غیر از خود او هستند و خود وارد مدلول لغوی نمی شود. لذا مضطر به این هستیم که بگوییم واحد 

   1عنوانی است.

 اشکال به فرمایش مرحوم آیت اهلل العظمی خویی)رضوان اهلل علیه(: 

ر در فرمایش این بزرگواران وجود دارد در واقع آن واحدی که بتوان قدر جامع از آن را گرفت به نظر می رسد یک مسامحه آشکا

همان واحد شخصی است. اگر موضوعات هر علم را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم مثاال در نحو فاعل مرفوع، تمیز منصوب، 

نوانی بگیریم امکان پذیر نیست زیرا این مسائل بسیط اند. در واقع به صورت واحد نوعی یا عمضاف علیه مجرور و... اگر ما یک جامع 

نوع مرکب از جنس و فصل است و عنوان حتی جنس و فصل ندارد. چگونه چنین واحدی را تعریف می کنید تا از قاعده الواحد 

، مجموع است. مجموع  استفاده کنید ال جرم در اینجا باید به دنبال یک واحد شخصی باشیم. لکن واحد شخصی جامع نیست

موضوعات و محموالت علم باید مدنظر باشد. مجموع همه مسائل یک حالت واحد است که واحد آن نیز بسیط می باشد. در واقع آن 

حالتی بعد به دست آمدن علوم می آید مجموع مسائل است که همان مجموع مسائل موضوع علم است. در واقع آن ملکه شدن علم 

  2موضوع علم است.

اما بعد از این بیان  3مرحوم امام)رضوان اهلل علیه( منکر ضرورت موضوع واحد برای علوم میشوند.همان طور که بیان شد، نکته: 

به موضوع داشتن برای علوم تمایل پیدا می کنند. مسائل هر علم گرچه با یکدیگر متباین اند، اما سنخیت دارند. با توجه به 

خواهند موضوع واحد برای یک علم را منکر شوند. مثال در علم نحو تمیز ، حال ، فاعل و ... در علم  این بیان، ظاهرا ایشان نمی

نحو متباین اند ، اما در یک تامل بدوی این تسانخ درک می شود. البته این این تسانخ با علم اصول متفاوت است. با توجه به 

  ارت است از همین سنخیت.دلیل وجدان تسانخ درک می شود. بنابراین موضوع علم عب

                                                           
 .داد قرار واحد از نوع این در توان می را جامع قدر و است عنوانی واحد همین واحد از معنا رینبهت -1

 اگر بنا بر کمک به نظر مشهور باشد باید به سراغ مجموع المسائل برویم نه جامع مسائل. -2 

 مراجعه شود. 15برای مطالعه بیشتر به پاورقی ص  -3 
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با توجه به اینکه پذیرفتیم علم موضوع دارد و موضوع علم  :موضوع علم از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی)رضوان اهلل علیه(

می فرماید: موضوع هر علمی عبارت است  1نیز امری واحد است. صاحب کفایه به تبع آخوند شیرازی)رضوان اهلل علیهما( در اسفار

 2"ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه  "از: 

قسم کر کرده اند. } جنس ، نوع ، فصل، عرض عام و عرض خاص{ از سه قسم اول به  5مناطقه برای کلی  :3تعریف عرض ذاتی

 ذاتیات شیء و از دوقسم اخیر به عوارض تعبیر کرده اند.

قسم     . عرض ذاتی و عرض غریب )ما نحن فیه از 3    . عرض الزم و عرض مفارق2        عام و خاص .عرض1      4اقسام عرض:

 اخیر است(

                                                           
 30، ص 1اسفار، ج /فیه عن عوارضه الذاتیهموضوع کل علم کما تقرر یبحث  -1 

 5، ص 1/ کفایه االصول، جموضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه -2 

دقت در بعضی از کتب در این مورد سخن از اعراض ذاتی آمده است و در برخی دیگر از عوارض ذاتی. اولی جمع عرض و دومی جمع عارض است. با کمی  -3 

ی شود که مراد همان عارض ذاتی یا عرضی ذاتی است نه عرض ذاتی. چرا که در اینجا سخن از مسأله و محمول و عالم ذهن است. یعنی بحث از معلوم م

باشد می توان مفهومی  "عرض"محموالتی است که عارض موضوع می شوند نه آن که برای موضوع حالت عرض داشته باشند. هر چند که از هر چیز که 

استنتاج شده است. مثالً بیاض )= سفیدی(  "عرض"باشد از یک  "عرضی"ساخت ولی عکس آن درست نیست که هر چیزی که برای یک موضوع  "عرضی"

 "وحدت"است که محمول مسأله قرار می گیرد ولی  "عرضی" "واحد"استکه عارض موضوع بیاض می شود. ولی  "عرضی"عرض است و ابیض )=سفید( یک 

ز معقوالت ثانیه است. لذا گفته اند که منظور از عوارض ذاتی در این بحث مطلق خارج محمول است که از حاق شئ انتزاع می شود و بر آن عرض نیست بلکه ا

 حکیممحسن حقایق االصول، مراجعه کنید به   /حمل می گردد یعنی عوارض جمع عارض است نه عرض

باشد و های ذاتی موضوع علم میمسائل علم، عرض شود وآن بحث می عوارض ذاتی ، چیزی است که در آن علم، در باره موضوع علم معروف آن است که  -۴ 

شود و در مقابل ء عارض میوی، بر یک شی، این است که عرض ذاتی، آن است که بدون واسطه و یا همراه با یک واسطه مسا عرض ذاتی معروف در تفسیر

 .گرددء می، عارض بر شیاست و آن عبارت است از آنچه به واسطه امر اخص یا اعم، خواه خارجی و خواه داخلی و خواه مباین عرض غریب آن،

گردد( یا باواسطه که این، خود، بر شش شود)مانند ادراک کلیات که بر نفس ناطقه عارض میواسطه عارض میگوییم:عارض، یا بیبرای توضیح مطلب فوق، می

 :شود(، چرا که واسطه، خود، بر دو قسم استقسم است)و با قسم قبلی هفت قسم می

 :عارض، در این صورت بر دو گونه است .فصل و جنس ء است؛ یعنی همانهمان جزء عقلی برای حقیقت شی :واسطه داخلی. 1

 گردد؛های ارادی که به واسطه حیوان بودن بر انسان عارض میشود، مانند حرکتالف( عارض به واسطه امر داخلی اعم:آنچه توسط جنس عارض می

 شود؛گردد، مانند تکلم که توسط نطق بر انسان عارض میساوی:آنچه توسط فصل عارض میب( عارض به واسطه امر داخلی م

 :ء بیرون است. عارض، در این صورت، بر سه قسم استشی ماهیت امری که از حقیقت و:واسطه خارجی .2

 شود؛الف( عارض به واسطه امر خارجی مساوی، مثل ضحک که به واسطه تعجب، بر انسان عارض می

 شود؛به واسطه جسم، بر بیاض عارض میکه ( ارتفاع و عرض ،طول) گانهاد سهب( عارض به واسطه امر خارجی اعم، مانند ابع

 .شودج( عارض به واسطه امر خارجی اخص، مانند ضحک که به واسطه انسان، بر حیوان عارض می

با معروض، عارض شود، مانند حرارتی که به واسطه آتش، بر آب عارض  مباین جا پنج قسم حاصل شد( و قسم ششم، این است که چیزی به واسطه، امرتا این) 

  .شودمی

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86


 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم  
المحارضاتاصول االجتهاد فی رشح   

  کل ژپوهشاداره   -علمیمعاونت 

23 
 

 برای عروض هشت وجه متصور است: 

عروض علی الشیء بال واسطه: مثل زوجیت برای اربعه عدد دو و چهار بدون واسطه زوج هستند. داللت ذات چهار بر  .1

 همین عدد است.

 الشء با واسطه: عروض علی  .2

 خود به دونوع است:  الف: با واسطه امر داخلی: 

واسطه داخلی اعم مثل حرکت برای انسان متحرک باالراده بودن جزء ذاتیات حیوان است ، حیوان اعم از انسان . 1الف/

حرکت عارض بر انسان می شود اما به واسطه امر داخلی  امر داخلی است عروض هم مشی است ، در اینجا، است واسطه

 اعم }که هم شامل انسان می شود و هم شامل حیوان{

 . واسطه امر داخلی مساوی مثل ضحک که به واسطه تعجب است.2الف/

 خود بر سه نوع است: ب: با واسطه امر خارجی: 

 . به واسطه امر اعم1ب/

 . به واسطه امر مساوی2ب/

  1ه امر اخص. به واسط3ب/

 خود بر دو نوع استعروض  علی الشء با امر متباین با شیء:  .3

الف: واسطه حقیقی مثل حرارت که عارض بر ماء می شود بین نار و ماء از نسب اربعه تباین برقرار است اما این واسطیت 

 حقیقتا صورت گرفت بدون اینکه مجازی در نظر گرفته شود.

                                                                                                                                                                                           
سطه امر خارجی علما باالتفاق، عارض بدون واسطه و به واسطه جزء مساوی و به واسطه امر خارجی مساوی را اعراض ذاتی و به واسطه امر خارجی اعم و به وا

 .دانند و در عارض به واسطه امر داخلی اعم، اختالف دارندواسطه امر مباین را اعراض غریب می اخص و به

شود و فاعلیت نسبت به کلمه شوند؛ مثال رفع، به واسطه فاعلیت بر کلمه عارض میاشکال:محموالت مسائل، به واسطه موضوعات خود، بر موضوع علم عارض می

شود، باشد و این، با تعریف موضوع علم) چیزی که در علم، از عوارض ذاتی آن بحث میگفته شد، عرض غریب می امر خارجی اخص است و مطابق آنچه

 (سازگار نیست

اند، عدول نموده و آن را چنین تعریف کرده پاسخ مرحوم آخوند:ایشان، به پیروی از مرحوم صاحب فصول، از تعریفی که مشهور برای عرض ذاتی کرده

ای در میان نباشد یا باشد، ولی واسطه در ثبوت یا اثبات باشد، نه واسطه در عروض؛ پس آن است که واسطه در عروض ندارد، خواه اصال واسطه است:عرض ذاتی،

ات، آن باشد؛ واسطه در اثبء میاگر عرض، دارای واسطه در عروض باشد، غریب است و اال ذاتی است. واسطه در ثبوت، عبارت است از آنچه علت وجود شی

باشد، مثل کشتی که واسطه حمل حرکت بر ء است و واسطه در عروض، آن است که علت صحت حمل مجازی میاست که علم به آن، علت علم به وجود شی

 .۹، ص1، جش 137۹، سال چاپ:، چاپ اول، تهران، ناشر:محالتیلهدایة إلی غوامض الکفایة، میرسجادی، محمد حسین/ا.گرددسرنشین آن می

نجا صحبت از در امر داخلی اشاره به این قسم نشد زیرا شیء نمی تواند با وجود جزء اخص ، موجود نباشد ولی در امر خارجی امکان پذیر است، زیرا در آ  -1 

 مصادیق است، بحث از مفهوم و ذاتیات نیست.
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 جالس به واسطه سفینه. حقیقتا حرکتی ایجاد نشد. ب: واسطه مجازی: مثل حرکت برای

 

 تعریف عرض ذاتی:

: مرحوم حکیم سبزواری در حاشیه اسفار  1و مقصود از آن را بیان نمود بررسی کرد در تعریف را حال باید عارض ذاتی

 دارد. دآن مجاز وجو فرموده اند: مقصود از عارض ذاتی تمام هفت قسمی که بیان شد می باشد به غیر از قسم اخیر که در

 نیز به تبع ایشان این معنا را  )رضوان اهلل علیه(مرحوم صاحب کفایه

پذیرفته است. }خواه این عروض با واسطه باشد یا بی واسطه{ اگر حقیقی باشد عرض ذاتی است و اگر مجازی باشد 

  1استفاده از کنایه و استعاره است. این غربت به دلیلعرض غریب نام دارد. 

                                                           
طباطبایی معتقد است که الزمة  ذات موضوع باشند و بر آن حمل شوند. عالمةدر بحث از عوارض ذاتی منظور آن عوارضی است که در مقام اثبات، معلول   -1 

ی باید مساوی با علت و معلولی این است که معلول تابع علت باشد یعنی با قطع نظر از غیر، معلول با وضع علت، وضع و با رفع آن، رفع گردد. لذا عارض ذات

مجرد وضع موضوع کافی نیست. مثالً متعجب که اخص از حیوان است عرض ذاتی برای آن نیست.  موضوع باشد زیرا اگر اخص از موضوع باشد در عروضش

(. به عالوه چون در اینجا موضوعْ 30، ص 1همچنین اگر محمول اعم از موضوع باشد با رفع موضوع، رفع نمی شود مانند ماشی نسبت به انسان )پاورقی اسفار، ج 

، پس طبق اصل مشارکت حد و برهان در اوسط، موضوع باید در حد این محمول یعنی در حد عرض ذاتی اخذ شده باشد. علت برای محمول در مقام اثبات است

 .لذا همین امر می تواند ضابطه ای برای تشخیص عرض ذاتی باشد

ذاتی باب ایساغوجی نیست چرا که جنس در  بدین ترتیب چون منظور از عرض ذاتی، خارج محمول است پس جنس را شامل نمی شود یعنی مراد از ذاتی در اینجا

باب برهان به نحو مطلق نیز مراد نمی باشد چرا که ذاتی باب برهان آن  "ذاتی"مقام تعریف موضوع اخذ می شوند که از مبادی علم است نه از مسایل آن. همچنین 

ة امر مساوی با ذات. مثالً همه امور زیر برای مربع ذاتی هستند )به معنای ذاتی باب ذات باشد خواه بی واسطه، خواه به واسطة امر اعم و خواه به واسط است که الزمة

 (:برهان

 .منصف بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش یکدیگر را نصف می کنند(  1

 .عمود بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش بر یکدیگر عمودند(  2

 .مساویندمساوی بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش با یکدیگر (  3

 .نیمساز بودن دو قطر: هر مربعی دو قطرش نیمساز زاویه هایند(  ۴

( یا از آن ۴و  2ند ویژگی ولی آیا همة اینها عرض ذاتی مربعند. برخی از آنها برای مربع الزمند ولی نه از آن نظر که مربع است بلکه از آن نظر که لوزی است )مان

(. یعنی همة آنها به واسطة امر اعم عارض مربع می شوند. مرحوم عالمه برای 1نظر که متوازی االضالع است )ویژگی  ( یا از آن3نظر که مستطیل است )ویژگی 

عمود بودن " مثالً بازشناسی عرض ذاتی دو معیار داده اند. یکی اینکه عرض ذاتی مساوی موضوع خودش باشد نه اعم از آن و نه اخص از آن. که در مثال های باال

برای یک چهار ضلعی اعم از مربع بودن است یعنی هر چهار ضلعی که دو قطرش بر هم عمود باشد مربع نیست هر چند هر مربعی دو قطرش بر هم  "دو قطر

این  زمه اشعمودند. دیگر این که آن محمول ذاتی بی واسطه بر موضوعش حمل شود، خواه این واسطه مساوی یا اعم و یا اخص از موضوع باشد )همان(. و ال

در  "الواجب موجود"سخن است که موضوع در حد آن اخذ شده باشد. اما چون گاه قضیه از باب عکس الحمل است. مثالً بنا به اصالت وجود وقتی می گوییم 

وع در حد آن اخذ که وجود در حد واجب اخذ شده نه بالعکس. پس باید بگوییم که عرض ذاتی آن است که یا موض "الوجود واجب"واقع این بوده است که 

 .بگیرد شده باشد و یاخودش در حد موضوع اخذ شده باشد. )همان(. در اینجا دو اشکال مهم پیش می آید که ممکن است صورت نقد تحلیل فوق را به خود
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ما این  ،این حرف که جمیع موارد واسطه در ثبوت را ذاتی می کنید:   2اشکال مرحوم شهید صدر)رضوان اهلل علیه(

را قبول نداریم زیرا همین ها دو قسم هستند، گاهی این اتصاف حقیقی به منشئیّت معروض است و گاهی هم معروض 

آتش منشئیّت دارد  نانند عروض حرارت بر گرما، چوشد مصرف المحل است، ذاتی آن قسم است که منشئیّت داشته با

مانند عروض سفیدی بر  ،برای گرما، ولی اگر معروض صرفا محلیّت داشته باشد برای عارض دیگر این عرض ذاتی نیست

 .دیوار که فقط محل برای سفیدی است ،جدار

به  واسطه مساوی باشد ذاتی است،مثال اتصاف انسان به ضحک به واسطه تعجّب است، مشهور می گویند اگر تعجّب 

سه قسم  ایشان.ذاتی است میباشد، چون واسطه در ثبوت :می گوید )رضوان اهلل علیه( کهآخوند عکس فرمایش مرحوم

د، قسم اول این بود که معروض بال واسطه باشد، در این قسم درست است چون نذاتی مشهور را به منشئیّت بر می گردان

رض دارد، اما اگر واسطه مساوی داشته باشد عروض محمول بر موضوع واسطه می خواهد ولی معروض منشئیّت برای عا

عروض واسطه که واسطه دیگری نمی خواهد، پس حتما موضوع، خودش واسطه را ایجاد کرده و واسطه، محمول را ایجاد 

گر الزم نیست منشئیّت ابتدائی باشد فرقی دی« مسبَّبُ المسبَّب، مسبَّب»و « معلولُ المعلولِ معلول»کرده، بنا بر این چون 

 .هم نمی کند که داخلی یا خارجی باشد

مشهوراصولیین بعد از مرحوم آخوند)رضوان اهلل علیه( از بین این اقسام ، قسم اول ، سوم و قسم چهارم را قبول  نکته: 

  3کرده اند.

 تقریر بیان مشهور و اشکال به آن:

شود بلکه عرض غریب است و لذا نمیتواند موضوع علم باشد. اگر این بیان اگر واسطه در عروض خارجی باشد ، نمیتواند عرض ذاتی 

را بپذیرید خیلی از موضوعات و مسائلی که در علوم بحث می شود از موضوع آن علوم خارج می شود.  مثل مرفوعیت برای فاعل که 

 هور داخل در علم نحو دانست.نمی تواند با توجه به نظر مش

 نظر مختار:

به نظر می رسد فرمایش مرحوم آخوند )رضوان اهلل علیه( صحیح  باشد، زیرا اگر بخواهیم با مشهور همراه شویم، باید علم را که 

ض واسطه عروض آن ناطقیت است که عرض داخل مساوی است، عرض ذاتی بدانیم. ولی ضحک را که به واسطه متعجب بودن عار

خارجی انسان است عرض ذاتی به حساب نیاوریم. در علوم یک فاجعه رخ میدهد. در واقع دیگر نمی توان مرفوعیت را که به واسطه 

                                                                                                                                                                                           
صاف مجازی باشد و در حقیقت هر کجا که اتصافی باشد میان موضوع و محمول و اتصاف واقعی و حقیقی باشد نه مجازی می شود عرض ذاتی ولی اگر ات -1 

 7/ کفایه االصول،ص  .محمول حمل بر واسطه شده باشد و به تبع واسطه به ذی الواسطه انتساب شده است این می شود عرض غریب

 52الی  ۴7، ص  1بحوث فی علم االصول، ج  -2 
روح مطلب این است که در حقیقت اگر معروض نسبت به عارضش منشئیّت داشت عرض ذاتی است ولی اگر  :می فرمایندمرحوم شهد صدر)رضوان اهلل علیه(   -3

لکن باید به  منشئیّت و سببیّت نداشت می شود عارض غریب. پس ایشان تفصیل داده میان منشئیّت و محلیّت و می فرماید نمی گوییم حرفهای گذشته غلط است

را که مشهور ذاتی می گویند به این دلیل است که منشئیّت دارد، آن سه قسم را هم که عرض غریب می دانند به این دلیل است  این برگردد که گفتیم، آن سه قسم

 ۴6، ص  1بحوث فی علم اصول، ج/  .که محلیّت دارند نه منشئیّت. مثال دیوار که سفید است درست است که خود دیوار سفید است لکن سببیّتی برای سفیدی ندارد
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لذا تمام این موضوعاتی که تناسخ فاعلیت، بر کلمه عارض  می شود جزء موضوع علم نحو دانست. لذا این ایراد بر مشهور وارد است. 

ش دارند و در علم اصول نیز به هر نحوی عروضش داخل در آن هفت قسم گردد، می تواند داخل در دارند در موضوع علوم نق

 موضوع علم اصول باشد. لذا پیدا کردن سنخیت در مسائل برای شناخت موضوع علم اصول مکفی است.

 نظر عالمه طباطبایی)رضوان اهلل علیه( در مورد عرض ذاتی:

اسفار، نظر دیگری دارند و می فرمایند: مقصود از عرض تنها قسم اول است} یعنی بال واسطه در عروض{  خود بر در حاشیهایشان، 

 عبارت است از، دلیلی که بیان می کننداین عروض های شش گانه را نپذیرفته است و برای مدعی خود نیز دالیلی آورده اند. 

ها در علوم حقیقی می توان قائل به وجود موضوع شد. ثانیا علوم حقیقی اوال تن به این ترتیب که، واقعیت داشتن قضیه ی برهانی.

نتیجه آن یقینی و ضروری است رابعا یقینی بودن نتیجه قیاس مستلزم برهانی اند. ثالثا برهان از قیاسی تشکیل شده است که 

ع حمل گردد و این مورد تنها در لحاظ چند امر است از جمله اینکه محمول ذاتی موضوع باشد و محمول بدون واسطه بر موضو

قسم اول متصور است. ایرادی که به مشهور وارد بود به مرحوم عالمه نیز وارد است مضافا بر اینکه یقینی بودن قضیه نیازی به عدم 

بر انسان، ما حقیقتا و یقینا به انسان عالم می گوییم و حال آن که این عالمیت به واسطه ناطقیت  1وجود واسطه در عروض ندارد.

دیگر نیازی به آن استدالالتی که  "ئ وقوعهالش علی امکان الدلیل دلّا" علم عارض می شود یا انسان ضاحک حقیقتا ضاحک است. 

 عالمه فرمودند نیست. 

 عات مسائل:ونسبت موضوع علم با موض

می فرماید: نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل ، نسبت کلی طبیعی با افرادش می باشد. که اگر این مالک  مرحوم صاحب کفایه

در واقع حکمت تبیین موضوع تمایز علوم با یکدیگر است و با را در موضوعات علوم بپذیریم وجه تمایز علوم نیز مشخص می شود.  

ن مشهور بحث کرده اند که آیا محموالت نقشی در موضوع علم و موضوع همان تسانخ تفاوت موضوعات علوم مشخص می شود. لک

 2مسائل آن دارند یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

                                                           
م این اگر بحث در امکان حدوث انسان باشد حرف عالمه درست است ولی وقتی بعد از فرض حادث بودن انسان را به عنوان یک ممکن الوجود مالحظه کنی  -1 

 قضیه حملیه واقعی و یقینی است.

 ئل علوم را می پذریند.مرحوم صاحب کفایه و آقای خویی)رضوان اهلل علیهما( نقش محموالت در موضوع علوم و موضوعات مسا -2 
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