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 1يدهکچ

و احکام زیادی با استفاده  داردای اجتهادی است که در فقه کاربرد بسیاری قاعده« قیاس اولویت»
این نوشتار، با ارائه  شود. با توجه به اینکه این مسئله، ریشه در علم اصول دارد درازآن استنباط می

تعریفی دقیق از قیاس اولویت و بررسی سیر تطور آن نزد علما، تالش شده با بررسی اقوال فقها، 
حجیت آن با دلیل، اثبات و با بیان مناط حجیت قیاس اولویت به این موضوع پرداخته شود که 

 .خارج است« بطالنه قیاس مجمع علی»لفظی محسوب شده و موضوعًا از  قیاس اولویت از ادله
این  ـ گیری مقاله نقش اساسی دارندـ که در جهت ×سپس با الهام از دو روایت از امام صادق

کارگیری این نوع تواند قیاس اولویِت معتبر باشد و بهشود که هر قیاس اولویتی نمیمطلب اثبات می
 قیاس، نیازمند تدقیق در موضوع است. 

ا و متأخرین شیعه، توجه شده تا جایگاه قیاس اولویت نزد ایشان، در این پژوهش به عبارات قدم
تری در خصوص به وضوح روشن شود. تمییز قیاس اولویِت معتبر از غیر آن و تعیین مناط دقیق

ای و حجیت قیاس اولویت، از جمله اهداف این مقاله است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی، گزاره
 سیستمی است.
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 مهدمق

در موارد بسیاری راهنمای  ،شده قیاس اولویت که در علم اصول، به صورت نظری به آن پرداخته
 سازد. فقها به احکام شرعی است. کاربرد فراوان آن در فقه، لزوم بررسِی اعتبار آن را بیشتر می

این قیاس را حجت و معتبر  ، امادانندکه به اتفاق قیاس را نامعتبر میفقهای شیعه با این
 قیاس باطل پرداخت. بنابراین باید ضمن تعریف دقیق آن به بیان وجه تمایزش با  .انگارندمی

روایاتی وجود دارد که در نظر نقادانه، نوعی تنافی بین آنها و حجیت قیاس اولویت وجود 
ای وجود دارد. دید که بین این روایات و قیاس اولویت، چه رابطهباید  به همین جهتدارد. 

اند؟ اعتبار این قیاس نزد شیعه تا چه حد است؟ آیا فقهای شیعه، به این روایات توجه داشته
 چه نوع اولویتی دفاع کرد؟ به چه دلیل قیاس اولویت، حجیت دارد؟ توان از حجیتمی

با  ×امام قطع انگشتان زن و روایت مناظره ـ روایت دیه ×از دو روایت امام صادق
 شود. ای برای حجیت قیاس اولویت استخراج میضابطه ـ ابوحنیفه

مطلب دیگر اینکه آیا در حجیت قیاس اولویت قطع الزم است یا ظن هم کفایت 
 کند؟می

هدف پژوهش، تعیین ضابطه برای حجیت قیاس اولویت است و این که مفهوم صحیح 
 .ویت معتبر چیستاز قیاس اول

اعتبار آن اشاره شده تا  با توجه به نقش عرف، در حجیت آن به عرف لفظی و محدوده
خواننده با نگرش صحیح دریابد که قیاس اولویِت معتبر، بسیار نزدیک به قیاِس منهّی و 

دو، گاه بسیار دشوار است تا آنجا که موجب خلط در آثار بعضی باطل است و تشخیص این 
 ست. شده ا

 قياس باطل

 کند،میقیاسی که شیعه بر بطالنش اجماع دارد و روایات متعددی بر حرمت آن داللت 
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( است که درآن از قضیه اصل، مناطی استنباط ةهمان قیاس مساوات )قیاس مستنبط العل
آنگاه به سبب وجود مناط  .در قضیه دیگری به طور مساوی با اصل، وجود دارد کهشود می

 کند. هر دو، حکم اصل به فرع نیز سرایت میمشترک در 
علت بطالن قیاس مساوات این است که عقل انسان از درک مناط حکِم موجود درقضیه 
اصل )به نحو قطعی( قاصر است. اگر قیاس اولویت نیز به سبب استنباط جامع از قضیه 

 همانند قیاس مساوات، باطل است. ،اصل، موجب سرایت حکم شود

 اولویتچيستی قياس 

تر از اصل باشد قیاس فرع بر اصل در قیاس هرگاه جامع یا علت در فرع، قوی اند:برخی گفته
نامند می« مفهوم موافق»یا « فحوی الخطاب»، «قیاس به طریق أولی»، «قیاس اولویت»را 

 .(873: 0337)والیی، 
دارد و  است که حکمی به مناطی در یک قضیه وجود آن قیاس اولویت :به عبارت دیگر

در  اقواوجود دارد که وجود مناط به نحو  (فرع)دیگری  قضیه آن مناط به نحو شدیدتر، در
 شود. دوم می اول، برای قضیه دوم، موجب ثبوت حکم قضیه قضیه

تعریف فوق، علت انتقال حکم از اصل به فرع را وجود یک علت مشترک یا جامع 
 حجت دانسته است. یعنی آن را از باب قیاس بودن  داند؛می

ای اثبات دانیه دانند که برای مرتبهبرخی دیگر آن را حکمی از سوی شارع مقدس می
خواهیم همان حکم را برای مراتب متوسط و عالیه باالولویة القطعیه اثبات شده و ما می

 .(38/ 3 :تابی )محمدی، «کنیم
ت آن قطعیه باشد نه صورتی حجت است که اولوی بنابراین تعریف، قیاس اولویت در

 یعنی عرف، حکم مراتب عالیه را به اولویت قطعی دریابد. ؛ظنیه
قتضایش اعالمه حکیم گفته: قیاس اولویت آن است که جامعی که مقتضی حکم است 

 .(318: تا)حکیم، بیتر از اصل است قضیه فرع، قوی در
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 نویسد: سبحانی تبریزی می
ولی به حکم است نسبت ، ارع مثل زدن والدینقیاس اولویت عبارت است از این که ف

به اصل مانند تأفیف به والدین در نزد عرف؛ زیرا قیاس اولویت، داللتی عرفی است و 
 .(843: 0333)سبحانی تبریزی، یابد هر کس آیه را بشنود آن را در می

بر اساس این تعریف، اولویت موجود در قضیه، راهنمای دستیابی به حکم فرع است و 
ای باشد که گونهعیار تشخیص اولویت و حاکم بر آن، عرف است و داللت عرفی باید بهم

 هر کسی آن خطاب را دید به اولویت منتقل شود. 
 نویسد: صاحب جواهر می

معهود از اصطالح علما در تعریف فحوی این است: فحوی همان مفهوم موافق 
 دن است؛ یعنی حکم در غیرقوی تنبیه کراعلی و ادنی بر ا است و آن به وسیله
ولی نسبت به حکم در مذکور است؛ آن هم به اعتبار معنای امذکور در عبارت، 

« أّف »مناسبی که مقصود از حکم است و آن معنای مناسب مانند اکرام در منع از 
ولی از ضرب و شتم به والدین اگفتن به والدین است، یعنی این اکرام، به طریق 

  .(831/ 3 :0368)نجفی، کند منع می
علی، وجود معنایی است که با ادنی به اتعریف صاحب جواهر، دلیل تسری حکم از  در

مناسبت دارد و از قضا آن معنا مقصود شارع از صدور حکم است که آن « علیادنی و ا»
تر در أدنی وجود دارد؛ چون به نحوی قوی تری در قضیهبه نحو ضعیف ،معنای مناسب

 لی هم تحقق دارد موجب سرایت حکم است.عافرع و  قضیه
به ظاهر او نیز همانند بیشتر اصولیون، در مقام تعریف، علت ثبوت حکم در قیاس 

که  داند؛ در حالیقیاسیت و سرایت علت حکم از اصل به فرع می اولویت را، همان جنبه
شمرد نمی ظاهرًا در مقام بیان وجه حجیت، قیاس اولویت را از این جهت، دارای حجیت

 داند.بلکه آن را از باب ظهور لفظی معتبر می
شود و از نویسد: قیاس اولویت، آن است که در ماورای منطوق، استنباط میدیگری می

 .(77/ 0 :0368)محقق داماد، جهت اثبات و نفی، موافق منطوق باشد 
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حجت  شود که قیاس اولویت از جهت ظهور لفظاز ظاهر این سخن چنین استفاده می
 به داللت مفهومی، نه منطوقی.  ،کندیعنی خود لفظ، داللت بر قضیه فرع نیز می است؛

 توان به سه دسته تقسیم کرد:این تعاریف را می
ظاهر تعریف  .کنندبیشتر اصولیون، ضمن تعریف، به مناط حجیت آن هم اشاره می .0

شود و در رک که استنباط مییک جامع و علت مشت دلیلرساند که قیاس اولویت، به آنها می
حجیت  :به عبارت دیگر .وجود دارد حجت و موجب سرایت حکم است اقوااصل به نحو 

 البته این مبنا صحیح نیست. .دانندقیاس اولویت را از همان باب قیاس بودن می
شوند؛ اکثر اصولیین که تعریفشان از این قسم است دچار نوعی دوگانگی و تناقض می

آورند و آن را ـ علی ام تعریف، سخن از مناط مشترک و علت حکم به میان میزیرا در مق
ولی در مقام بحث از مناط حجیت، قیاس را از باب  ،دانندموجب سرایت حکم می ـ الظاهر

 دانند. ظهور لفظی حجت می
 اند.را ظهور و داللت لفظی دانسته« حجیت قیاس اولویت»قلیلی مناط  عده .8
 عاریف نیز مطلق هستند و قابلیت حمل بر هر دو مناط را دارند. بعضی از ت .3

طور توجیه کرد که منظور ایشان نیز همان ظهور اول را این توان بیشتر تعاریف دستهمی
شود این است که یک جامع و منتها علت اینکه در کالم، چنین ظهوری پیدا می .لفظی است

تعاریف،  توان بین همهی شده و با این توجیه میوجود دارد که موجب چنین ظهور اقوامناط 
مؤید مطلب این است که بیشتر علما  .توفیقی ایجاد کرد که منظور، همان ظهور لفظی است

 دانند. در مقام بحث از مناط حجیت، آن را از باب ظهور لفظی حجت می
ده و در تحقق در بعضی از تعاریف، سخن از قطع به اولویت به میان آم نکته نهایی اینکه

 قیاس اولویِت معتبر، الزم شمرده شده است. 
توان گفت: لفظی، عالوه نهایت برای ارائه تعریفی جامع و مانع از قیاس اولویت می در

بر ثبوت حکم در منطوق خود، به طریق اولی داللت بر ثبوت حکم در موضوعی دیگر کند 
چه قطع به اولویت  ،را از لفظ بفهمدو این داللت، داللت التزامی بّین باشد و عرف، آن 

 وجود داشته باشد و چه ظن. 
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 «حجيت قياس اولویت»اقوال در  .1

ـ قیاس اولویت  حجیتبر  ـ به جز اخباریون و ظاهریونـ توان گفت امامیه و اهل سنت می
 از باب ظهور لفظی حجت ودانند بعضی آن را قیاس نمی اتفاق دارند. نهایتاً  ـبا شرایط ویژه 

 .(836 :0483)بدری، دانند می

 دليل مانعين .1-1

 گوید: می ـ از علمای اخباریـ جزایری 
برای  اند ورا حجت دانسته ةمجتهدان، قیاس اولویت و قیاس منصوص العلّ 

اند؛ حتی در مواردی، آن دو را بر اخباری که بسیاری از احکام، مناط قرار داده
اما اخباریون حجیت  ،اند، مقدم کردهَاسنادش به اصطالح جدید، صحیح نیست

نشأت  ةاند: استدالل به قیاس اولویت و منصوص العلّ ، گفتهآن دو را نفی کرده
 گرفته از اهل تسنن است. 

 گوید: او در بیان نظر خود می
استفاضه دارند بر اینکه آن دو رأسًا از  ،زیرا اخبار ؛اینجا با اخباریون است حق در

، صالحیت تأسیس و بیان احکام را ةقیاس اولویت و منصوص العلّ اعتبار ساقطند و 
صحاب قیاس، علم را به ا»که فرمود:  ×مانند این روایت از امام صادق ؛ندارند

ها چیزی از حقیقت و علم بر آنها زیاد کنند و آن قیاسها طلب میوسیله قیاس
اطالقش شامل هر قیاسی این روایت به « کند.کند بلکه آنها را از حقیقت دور مینمی
 .(44 :تا)جزایری، بی نیاز به دلیل دارد ،شود و تخصیص به قیاس مساواتمی

   بررسی سخن جزایری .2-1

 در استدالل او برای دفاع از اخباریون، دو اشکال وجود دارد:
 و گوییم آن قیاسی باطل است که به نظربلکه می 7ما منکرعدم حجیت قیاس نیستیم؛ الف.

شود. در نتیجه قیاس اولویت که نیازی و استنباط علت نیاز دارد و شامل سایر اقسام نمی اجتهاد
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 دهد.را تحت خود جای نمی ـ به نظر و استدالل ندارد ـ و از نوع داللت بّین لفظی است
طور که نظر بیشتر قدما و متأخرین نیز هست( این است آنچه تحقیق اقتضا دارد )همان ب.
گیری نیست؛ بلکه از از باب قیاس بودن و قدر مشترک« حجیت قیاس اولویت» یم اصالً یکه بگو

عمومات نهی ازعمل به قیاس، خارج  از و تخصصاً  بنابراین موضوعاً  .باب عمل به ظواهر است
 ، مخدوش ساخت. جهتتوان حجیت قیاس اولویت را از این است و نمی

 طرفداران حجيت ادله .3-4

مفهوم موافق نزد جمیع علما حجت است؛ زیرا حکم در مسکوت، »گوید: میشهید ثانی 
 .(013 :تا)شهید ثانی، بی« ولی استانسبت به حکم در منطوق، 

بر حجیت قیاس اولویت، اتفاق  8،علما بر خالف داود ظاهری»نویسد: عالمه حلی می
هم به نحو آن  ،کنداین است که لفظ، بر آن مفهوم داللت میآن نظر دارند... دلیل حجیت 

 .(403/ 8: 0404حلی، )« داللت ظاهریه و حتی قطعیه
 داند. او ضمن نقل اتفاق بر حجیت، دلیل حجیت را ظهور لفظی می

دلیل که لفظ  ، به اینبر حجیت قیاس اولویت، اجماع وجود دارد ،بر عبارات فوق بنا
ولی از خود لفظ اس عالوه بر داللت منطوقی، داللت مفهومی نیز دارد و مفهوم موافق و قیا

 هم از ظنون معتبره است. « ظهور»شود و و ظهورش فهمیده می
و  با توجه به تصریح افرادی چون عالمه حلی، حجیت قیاس اولویت، مورد اتفاق است

دانند. اینان به و نشأت گرفته از اهل سنت می رندظاهریون و اخباریون آن را قبول ندا تنها
قیاس »اند. شاید لفظ قیاس در قیاس باطل توجه نکردهبا  تفاوت بنیادی قیاس اولویت

 آنها را به این اشتباه انداخته است.  ،«اولویت

 «قياس اولویت حجيت»مناط و مالک 

اختالفی  ـ جز از نظر ظاهریون و اخباریونـ در حجیت قیاس اولویت  ،که گفته شدچنان
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قیاس بودن و سرایت حکم  دلیلبه  ولی اختالف در این است که آیا حجیت آن ،وجود ندارد
داللت مفهومی  جهتاز موضوعی به موضوع دیگر به دلیل وجود علت مشترک است یا به 

 لفظ و ظهور آن در بیان حکِم موضوع دیگر؟

 حجيت بنابر ظهور لفظی .1

قیاس »و به همین علت،  3دانندبیشتر اصولیون شیعه حجیت آن را از باب ظهور لفظی می
دلیل  ،دانند. به عقیده اصولیونخارج می« قیاس مجمع علی بطالنه»موضوعًا از  را« اولویت

حجیت »شود نیز همین است که نمی« قیاس اولویت»اینکه عمومات نهی از قیاس، شامل 
 اصاًل از باب قیاس بودن نیست بلکه نوعی ظهور لفظی و داللت التزامی است. « قیاس اولویت

از باب « قیاس اولویت»اینکه آیا  در« حجیت قیاس اولویت»ن به گوید: قائالمیعالمه حلی 
 اختالف دارند. حق، قول دوم است؛ به چند دلیل: ،قیاس حجت است یا از باب فحوای لفظ

کید ثبوت حکم نسبت به محل مسکوت  مبالغه در عرب، این الفاظ را برای افاده الف. تأ
به پدر و مادر »اینکه فرموده  ؛ مثالً م استتصریح به حک تر ازوضع کرده و این روش، فصیح

« مادر را نزنید پدر و»اینکه صریحًا بگوید  تر ازخیلی شدیدتر و صریح ،«ف نگوییدا
 کند. حرمت زدن می داللت بر

فرع، نسبت به معنای  ی مناسب حکم دراشرط نیست که معن ،قیاس باطل در ب.
مناط است.  دتر بودنشدیاقیاس اولویت اصل، شدیدتر باشد؛ در حالی که شرط  مناسب در

 4خارج است.« قیاس منهی»در نتیجه قیاس اولویت موضوعًا از 
 ممتنع است که تحت فرع، مندرج شود و جزئی از یدر قیاس منهی، اصل اجماعاً  ج.

فرع باشد؛ ولی این نوع استدالل قیاس اولویت، ممکن است اصل در آن جزئی از فرع 
عطای احرمت  شود که به طریق اولی برمی« ایعطای حبها»هی از که ن مثل زمانی ؛باشد

 کند. باطل است فرق می نتیجه با قیاسی که اجماعاً  کند. دردینار و بیشتر داللت می
داند )جز داود مخالف است حجیت قیاس اولویت را ثابت می ،هرکس که با قیاس د.
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 .(401/ 8 :تا)عالمه حلی، بیشد اختالف میمنهی بود در آن هم  ،در حالی که اگر قیاس ؛ظاهری(
 نویسد: موسوی قزوینی می

صح، حجیت قیاس اولویت از باب داللت لفظ است؛ زیرا التزام ایابیم که با تأمل درمی
یابیم که انتقال به حکم بّین )ولو بّین بالمعنی األعّم( از قبیل داللت لفظ است و ما می

اصل، علت حکم  رف جامع و اینکه جامع، در قضیهبه طـ حرکت ذهنی  دلیلفرع، به 
انتقال از ملزوم به الزم است به  واسطه نیست؛ بلکه به ـ است اقوافرع،  است و در قضیه

 سببشود؛ آن هم به ای که با اولویت در نظر عرف و عقل کشف میمالزمه دلیل
األعلی و من یحّب من یبغض األدنی، یبغض »اذهان سلیم وجود دارد:  ای که درضابطه

 .(846/ 4 :تا)موسوی قزوینی، بیو معنای داللت لفظ همین است « األدنی یحّب األعلی
 گوید: فیه میمصطفی خمینی در بحثی نسبتًا جامع در مانحن ،تحریرات فی األصولصاحب 

نزد امامیه اشکالی در بطالن قیاس و استحسان نیست نّصًا و فتوًی؛ اما مفهوم موافق اگر 
ای در آن مفهوم آورده شده، شبهه مستفاد از منطوق، این باشد که کالم برای افاده

ُهَمآ ُأف  »مثاًل در  ؛حجیت آن وجود ندارد مدلول مطابقی گاهی مقصود « َفاَلَتُقل لَّ
باالصاله نیست و هنگامی که مدلول مطابقی، مقصود ما نبود و عرف هم همان را 

به آن نسبت داد باز هم مفهوم، حجت است؛ اما آنچه شعار داشت و افهمید و به آن 
اگر  ،خصوصیت شده نسبت به آنچه مدلول مطابقی کالم است یشهرت یافته که إلغا

گونه یافت که موضوع مذکور صرفًا از باب مثال درقضیه بوده، باز هم عرف نیز این
این بخش از در عرف « یشهد أن ال اله ااّل الله.»اسماعیل  مانند قصه ؛حجت است

صرفًا آن را از باب مثال  بیند وکلمه اسماعیل نمی ، موضوعیتی در×کالم امام صادق
خصوصیت متعارف بین شیعیان و بین  یداند؛ در غیر این صورت گاهی بین الغامی

ولی با تغییر  ،دهد و در واقع همان قیاسقیاس مشهور نزد اهل تسنن، خلط رخ می
ید که باید با توجه به هر مثال، حکم خاّص خود، استخراج آوجود میه عنوان و اسم ب

ـ برای ما اولویت قطعیه حاصل شد که فهو المطلوب و حجت است  اگر . حالشود
ایم که حجیت آن قطع، مناقشه داریم و حجیت ذاتی قطع را انکار و بیان کرده گرچه در

قطعی نبود که حجت نیست و اگر  ـ شارع نیاز دارد یمارات، به امضاا قطع، مانند سایر



01   7031 پاييز و زمستان/ 01شماره  /پنجم/ سال  ول فقه اماميهترويجی مطالعات اص-علمیفصلنامه دو 

خصوصیت و یا  یلغاا... بالجمله تمسک به  گیردقیاس باطل قرار می و ذیل مجموعه
اینها نزدیک به قیاس منهی به اصل شرع هستند و به  فهم عرف و یا اولویت قطعیه، همه

 .(010 - 013/ 4 :0403)خمینی، هنگام به کارگیری این روش باید بسیار دقت کرد 
تواند نمایانگر هدف این رسد بیان ایشان، ظاهرًا بدون نقص است و میمی به نظر

 تحقیق باشد. 
 نویسد: عالمه مظفر می
شود. اساسًا حجت بودن قیاس اولویت این است که از ظاهر لفظ فهمیده میدلیل 

قیاس اولویت ـ اگرچه شبیه قیاس منهی استـ قیاس حقیقی و منهّی نیست، تا اینکه 
یاس اولویت، حکمًا و تخصیصًا از عمومات نهی از قیاس خارج است بگوییم ق

 .(068 - 064/ 4 و 3 :تا)مظفر، بی
قیاس اولویت این است که گاهی اوقات مفهوم موافق، از ظاهر کالم و به  دلیل حجیت

اش را مثاًل اگر فردی به دیگری اجازه سکونت در خانه ؛شودفهمیده می «التزامیه لفظیه»داللت 
 کند. های منزل هم داللت میبدهد، این اذن، به طریق اولی بر جواز استفاده از طاقچه

عمال شود، افرع، فهمیده شود و اگر این مهم،  پس باید از فحوای خطاب، حکم قضیه
فرع ـ که علت  شود که حکم درقضیهی خطاب، ظهوری پیدا میافحو برای کالم به وسیله

پس از باب ظواهر حجت است. بنابراین صرف  .ـ ثابت است دحکم را به طریق اولی دار
ها در گونه قیاسای که از اینتواند معیار حجیت باشد. مانند نهیاولویت درمناط، نمی

 نقل شده است. ×روایت ابان از امام صادق

 روایت ابان .2

 گوید: ابان بن تغلب می
یک انگشت از انگشتان مردی که  نظر شما درباره :عرض کردم ×به امام صادق

 آید؟ امام فرمود: ده شتر.گردن آن مرد می ای برچه دیه زنی را قطع کرد چیست و
 چطور؟  راوی: اگر دو انگشت را قطع کند
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 امام: بیست شتر.
 سه انگشت را قطع کند؟  راوی: اگر

 امام: سی شتر.
 چهار انگشت را قطع کند؟  راوی گفت: اگر

 امام: بیست شتر.
شود با قطع سه گفتم: سبحان الله! چگونه می ×گوید: به امامراوی می

... اگر این  انگشت، سی شتر و با قطع چهار انگشت، بیست شتر، دیه الزم بیاید
گفتیم: کسی که کردیم و میاش تبری میرسید، از گویندهعراق به ما می خبر در

 این حرف را زده )معاذالله( شیطان است. 
 |بان! این حکمی که به تو گفتم، حکم رسول خدااای  !امام فرمود: آهسته

کند و هنگامی که به ثلث رسید یا است؛ زیرا زن، تا ثلث دیه با مرد، برابری می
 شود.مرد می اش نصف دیهازآن گذشت، دیه

سپس فرمود: ای ابان تو قیاس کردی؟ اگر سنت اسالم قیاس شود از بین 
 (811/ 7 :0361)کلینی،  رودمی

 نویسد: مظفر در توضیح روایت میمرحوم 
تا از فحوای آن بفهمیم است خود خطاب شارع فهمیده نشده  در اینجا اولویت از

هایی که در روایت کند. از ظهور خطابکه آن حکم به مورد دیگری نیز سرایت می
توان به اینکه دیه قطع چهار انگشت، به طریق اولی بیشتر است پی برد و آمده نمی

بلکه ابان به قیاس مجرد و صرف  شود؛نین چیزی از لفظ و ظهورش فهمیده نمیچ
ظهور لفظ مبتال شده بود و مستندش تنها اولویتی بوده که در قطع چهار انگشت  از

وجود داشت. وی تنها به عقل خود تکیه کرد؛ در حالی که عقل به تنهایی در 
 .(381/ 8 :تا)محمدی، بیبسیاری از موارد، از درک احکام خدا ناتوان است 

نتیجه اینکه مناِط حجیت قیاس اولویت، علت مشترک میان اصل و فرع نیست؛ زیرا 
تواند سبب اطمینان به حکم شرعی باشد و ظنی است که دلیلی صرف اولویت در مناط نمی

قیاس اولویت، معتبر است به سبب ظهور لفظ آن است و  بنابراین اگر .اعتبارش نداریم بر
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طور که داللت بر منطوق دارد در مفهوم موافق )که آن را برتر ازسایر مفاهیم و همان ،مکال
تصریح به  تر و رساتر ازدانند( داللتی مانند داللت صریح دارد، بلکه بلیغیس مفاهیم میئر

شود، استناد و لفظ فهمیده می همه عقالی عالم، به مفهومی که به وضوح از حکم است و
بنابراین هر مجتهدی که خودش  .باب ظواهر، فهم عرف است معیار در .ندکناحتجاج می

استظهار شخص دیگر  باکند که چه بسا کالم استظهار می طوری از ،عالم به عرف است
معامالت  گویند الفاظ عبادات وباب صحیح و اعم، گروهی می که درمتفاوت است. چنان

گویند برای اعم وضع برخی می و «بسل ةلتبادر و لصح» :اندبرای صحیح وضع شده
 .(381/ 8 همان:)« سلب ةلتبادر و لعدم صح :اندشده

ای که هر دو گروه ها از فهم عرفی متفاوت است؛ زیرا ادلهدهد که برداشتاین نشان می
دالیل بر عرف  یاند مبتنی بر فهم عرفی است و یکی ازمشکالت در ابتنابه آن استناد کرده

 ها از عرِف واحد هم متعدد است.هایی برداشتها متعدد و در زمانه عرفهمین است ک نیز
 گوید: این باره می دیگری در

 فقیه در فهمش نسبت به عرف، متهم است گرچه خود از :اندگفته دلیلبه همین 
اهل عرف است؛ زیرا در فهم عرفی احتماالت زیاد و وافری وجود دارد و 

جهت  م رواج دارد و برای فقیه، تضادهایی ازیک لفظ ه استعماالت مخالف از
 .(04 :تا)میرزای قمی، بیعقلی و نقلی با عرف وجود دارد  ادله

 ی اصطالحی عرفامعن

انجام یا ترِک کاری  جامعه، بر عرف جریان مستمر سلوکی، همگانی یا اختصاصی افرادی از
 .(83 :0337)واسعی، کردار  یاشد خواه گفتار با ؛دانندخود الزم می است که پیروی از آن را بر

 عرف لفظی و اعتبار آن

 ،اندبحث حجیت عرف، متوجه عرف عملی کرده علمای اصول، بیشترین اهتمام خود را در
 طلبد. اما با پیدایش شبهات جدید در باب عرف لفظی، این بحث اهتمام بیشتری می
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دلیل لفظی است که  ازعرف نوعًا کیفیتی این اختالفی نیست  ،در اعتبار عرف لفظی
 شود ارتباطی ندارد.منابع فقه بررسی می شمار چندان به عرف عملی که در

اما آنچه محل بحث و لغزشگاه  ،ندارد عرف لفظی، محلی برای بحث وجود در اعتبار
 ای اعتبار دارد و ما درو تا چه محدوده 4بسیاری شده این است که عرف لفظی با چه شرایطی

 .(40 - 44 همان:)توانیم به عرف مراجعه کنیم ی فهمیدن معنای یک لفظ میچه مواردی برا

 بررسی منافات دو روایت با حجيت قياس اولویت

 روایت ابان .1

  :مهمی وجود دارد روایت نکتهاین در 
قطع  دیهیعنی وقتی  ؛شرایط اعتبار عرف لفظی، در اولویت این روایت وجود دارد همه

به طریق اولی با قطع چهار انگشت، دیه کمتر از سی شتر  تاسسه انگشت، سی شتر 
فهمند و شیوع که تعداد انگشتان زیادتر شده و این اولویت را همه می نخواهد بود؛ چرا

آور وجود دارد. از طرفی این شیوع عرفی، روشن است و به هیچ وجه از روی تسامح اطمینان
رس انسان، این اولویت را و ذهن حساب« بیهحسا عقلیه قاعده»مظفر مرحوم نیست. به قول 

کالم نیست و  مجاز در ای بر ارادهقرینه همچنینفهمد و شرایط دیگر هم وجود دارد. می
بهترین شاهد، برداشت خود ابان  .رساندتفاهم عرفِی همان زمان نیز جز این برداشت را نمی

مام برداشت اولویت از روی تفاهم با این حال، ا است. امام قرار گرفته هشداراست که مورد 
 داند. عرفی را از موارد قیاس منهی خوانده و آن را موجب نابودی دین می

دهد که حتی اولویتی را که عقل و عرف، از الفاظ روایات نشان می این روایت، صراحتاً 
قیاس باطل شود. بنابراین برای حجیت  تواند موجب خروج از مجموعهفهمد، نمیمی

...( باید دنبال دلیل دیگری غیر از فهم عرف و ظهور لفظ بود؛ مگر  )ال تقلیت در آیه اولو
اینکه بگوییم در روایت مذکور، ظهور لفظی و عرف لفظی، یا دست کم یکی از شرایط آن 

که چنان، شوداشکال موجود در روایت حل می ،اثبات شدمسئله وجود ندارد که اگر این 
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ای از بزرگان، روایت ابان را برای اشکال همین راه را پیمود و عده مظفر در حل اینمرحوم 
 زنند. شود و ظهور لفظی ندارد مثال میموردی که اولویت از خطاب فهمیده نمی

 گوید: میمظفر مرحوم 
شود؛ چون خطابی نبوده که به مفهوم در اینجا اولویت از خود خطاب فهمیده نمی

القاعده، باشد. ولی ابان پیش خود محاسبه کرد که علیموافقت، این داللت را داشته 
ده رود. با خود گفت قطع یک انگشت به تعداد قطع انگشتان، باالتر می نسبت دیه

شتر. پس اگر چهار انگشت قطع شد  سیشتر، سه انگشت  بیستانگشت  شتر، دو
ست و ... غافل از اینکه حکم شرعی غیر از این ا باید چهل شتر دیه داشته باشد

 .(384 - 384/ 3 :تا)محمدی، بیزن هم وجود دارد  بحث نصف شدن دیه
 رسد استدالل عالمه مظفر دارای اشکال است:به نظر می

 اصاًل خطابی وجود ندارد که به مفهوم موافقت این داللت را»گوید: اینکه می :اوالً 
یک، دو و سه  دار دیهمق رسد؛ زیرا سه خطابی که دربارهصحیح به نظر نمی« داشته باشد
 های عرفی داریم. خطابی است که از آن، برداشت ویژه خطاب سوم به منزله به ؛انگشت بود

کنیم که برداشت عرف ازخطاب فوق )به طریق اولویت( این است هرگز ادعا نمی :ثانیاً 
آن  زشتر باید دیه داده شود. مدعای ما این است: عرف ا چهلانگشت،  چهارکه پس با قطع 

انگشت  سهانگشت، کمتر از  چهارها این برداشت را دارد که به طریق اولی، دیه قطع خطاب
نیست )قضیه سالبه( و این تفاوت دارد با این ادعا که برداشت عرف این است که حکم قطع 

 شتر است )قضیه موجبه(.  چهلانگشت،  چهار
قیاس  نیم و آن را معیار خروج ازقرار باشد به فهم عرف و ظهور لفظ نگاه ک بنابراین اگر

منهی بدانیم، باید برداشت ابان را موضوعًا خارج از قیاس بدانیم؛ زیرا عرف از طریق 
پس حتمًا  ،فهمد که وقتی حکم قطع سه انگشت سی شتر استاولویت به وضوح این را می

 حکم قطع چهار انگشت کمتر از سی شتر نیست.
 6داند.قیاِس باطل می یز از زمرهاین مورد را ن ×حالی که امام در
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 گوید: شاهد بر گفتار ماست. وی بعد از نقل روایت می« ضوابط االصول»سخن صاحب 
 ×معصوم دلیلتوهم شده که شاید داللت اولویت در روایت، ظّنی باشد به همین 

خردی مسّلم صاحب شود به اینکه نزد هراست. این وهم دفع می کردهاز آن نهی 
قطع  زیرا بعد از اینکه دیه ؛ولویت در روایت، یک اولویت قطعی استاست که ا

قطع چهار  شود که دیهسه انگشت، سی شتر است برای انسان یقین حاصل می
انگشت، کمتر از سی شتر نیست. یشهد علی الَقطعّیته عند أبان، تعّجبه و 

 .(341 :تا)موسوی قزوینی، بی استیحاشه بعد کالم االمام
اند: این روایت صریح در این است که قیاس اولویت حجیت ندارد و تهبرخی گف

 .(44 :تا)جزایری، بینابودی دین است  اعتبارش در احکام شرعیه، مایه
شود این گوید: آنچه از این روایت و امثال آن استفاده میمی قواعد االصولصاحب 

احکامی که متوقف بر سماع از  رسد درکه به انسان می ایمطالب عقلی در با دقتاست که 
 .(001 :تا)مدنی تبریزی، بیشارع است نتوان وثوق پیدا کرد 

بنابراین مستفاد از روایت فوق این است که این قسم از اولویت که حتی از ظاهر لفظ 
 شود.شود حجت نیست و قیاِس باطل محسوب میهم فهمیده می

 نویسد: می العلما ةمحجصاحب 
کرد کسی که حکم مذکور را ساد حکم بود و پیش خود گمان میبان، قاطع به فا

بگوید شیطان است و دلیل استناد قطع او، قیاس اولویت قطعی بود و زمانی که 
اولویت اگرچه قطعی  :تعجب خود را از حکم امام ابراز کرد، حضرت جواب داد

رای ابان شود و این قطع بباشد باز هم قیاس است و قیاس هم سبب نابودی دین می
 .(34/ 8 :0381)تهرانی نجفی، حاصل شد 

گونه لفظ و قطعی است یا حداقل برای عرِف غالب این این اولویت برای همه، مستفاد از
پس  .این اولویِت قطعی باز هم قیاس باطل است بگوییم:روایت طبق مگر اینکه  ،است

 کند. اولویت ظنی یا قطعی هم مشکل را حل نمی
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 در مورد روایت شریف: حلراه ارائه

 آن نهی شده ولی در عین حال از ،ضوابط حجیت قیاس اولویت را دارد ،گرچه این روایت
 بنابراین، دو راه وجود دارد:  است.

قیاس  کنار بگذاریم وآن را در زمره مانند اخباریون، حجیت قیاس اولویت را رأساً  اول:
 مشکل ندارد بلکه به ظاهر مؤید آن است. باطل بدانیم. در این صورت، روایت با این سخن 

ُهَمآ ُأف  »مثال آیه ا این راه را انتخاب کنیم باید در اگر این خطاب بر  :بگوییم« َفاَل َتُقل لَّ
کند و برای حرمت آنها باید دنبال دلیل دیگری حرمت شرعی دشنام یا زدن داللت نمی

واجب را واجب قول آنهایی که مقدمه واجب پیش برویم و بنابر  مثاًل از راه مقدمه ؛رفت
واجب، واجب شرعی نبود )اگرچه عقاًل باید  طور که در آنجا مقدمههمان :دانند بگوییمنمی

لیکن  .گوییم ترک زدن و دشنام دادن، شرعًا واجب نیستشد( در اینجا نیز میانجام می
ست که به پدر و مادرت حتی این ا یابد که منظور آیهبنگرد درمی کسی که با انصاف به آیه

پس در این آیه و امثال آن قطعًا اولویت وجود دارد  .های بدترف هم نگو تا چه رسد به چیزا
عالوه بر اینکه احتمال عدِم حجیت قیاس  .کندو داللت بر حرمت دشنام و زدن هم می

 اولویت خالف مشهور علمای امامیه است. 
جدیدی برای حجیت  ولی معیار و ضابطه ،اریمحجیت قیاس اولویت را کنار نگذ دوم:

ولی آن ضابطه در روایت ابان وجود  ،آیه را شامل شوداین قیاس اولویت بدهیم که امثال 
شود. راه دوم به نداشته باشد که در این صورت مشکل روایت با قیاس اولویت هم حل می

 رسد. تر به نظر میحقیقت، نزدیک
چه  ،سازدبرای حجیت قیاس اولویت با روایت ابان نمیمشهور  ضابطه وقتی کهاما 
 روایت را خارج کند؟این که امثال وجود دارد جامع و مانعی  ضابطه

توانیم به مقصود برسیم و می ،کنیمبررسی تر اگر همان ضابطه مشهور را کمی دقیق
ین بود که هرجا ا آن نداریم که ضابطه مشهور را حفظ کنیم؛ زیرا معیار و ضابطه همای چاره

 داللت کند،ظهور لفظی و فهم عرفی در اولویت وجود داشت و نفس خطاب بر اولویت 
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موارد و در . از طرفی با تتبع حجت نخواهد بودوگرنه  ،قیاس اولویِت آن حجت است
که فرق آنها در نحوه داللت لفظ و وضوح  شودمیمصادیق متعدد اولویت، این نکته روشن 

 ظهور لفظ در حجیت آن دخیل است.  ن قطعاً بنابرای .آن است

 مختار در مناط حجيت قياس اولویت

اصل، بر اولویت، از نوع داللت التزامی بّین بود و نفس خطاب،  اگر داللت خطاب در قضیه
این نوع اولویت حجت  ،کردمیموضوع دیگری  بدون نیاز به استدالل، داللت بر اولویت در

کند بر این داللت می ،نفس خطاب آیه به داللت بّین ؛ زیرا«أف ال تقل لهما» مانند ؛است
پدر و مادر  و شتمها و ضرب احترامیبی بقیهپس ترین اهانت( جایز نیست؛ ف )کوچکاکه 

 . نخواهد بودبه طریق اولی، جایز 
اگر داللت خطاب بر اولویت از نوع داللت غیر بّین بود و نیاز به استدالل و تشکیل 

گیرد و باطل است؛ مثل قیاس منهی قرار می مجموعه ، دریداشت، چنین اولویتمقدمات 
از نفس خطاب  ؛ زیرا«شتر است سیانگشت،  سه دیه قطع»خطاب  روایت ابان که در

؛ بلکه احتیاج به «شتر نیست سی انگشت، کمتر از چهار دیه قطع»توان فهمید که نمی
ابراین وقتی پای استدالل به میان آمد، با توجه بن . استدالل کمکی و ذهِن حسابرس دارد...

افتد و تحت به اینکه ذهن از درک مناطات احکام قاصر است، آن اولویت از حجیت می
 ماند. عمومات نهی از قیاس باقی می

شود. ظهور لفظ تشخیص داده می بّین بودن داللت، توسط عرف و ازکه گفتنی است 
وجه بّین بالمعنی  مفهوم، مدلول التزامی بر»ار است: نایینی شاهد این گفتمرحوم کالم 

باشد که لزومش، بّین مطلق باشد، گرچه بّین  ایاألخص است یا اینکه مدلول التزامی
 .(477/ 0 :تا)نایینی، بی« بالمعنی االعم باشد

 ،مراد از الزم بّین بالمعنی األخّص این است که تصور ملزوم، موجب تصور الزم شود
مانند تصور آتش که موجب انتقال به تصور حرارت  ؛ز به ضمیمه شدن چیز دیگریبدون نیا
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بلکه  ،کنداما در الزم بّین بالمعنی األعم، صرف تصور الزم و ملزوم کفایت نمی .شودمی
دو، »مثاًل  ؛تصور شود تا جزم به مالزمه حاصل گرددنیز باید الزم و ملزوم و نسبت بین آنها 

نایینی مرحوم در محل بحث،  .نیاز از استدالل هستندبی کدامهر  اما «.نصف چهار است
 معتقد است که نفس تصور مدلول مطابقی، برای تصور مدلول التزامی کالم، کافی است.

   روایت مناظره .2

دومین روایتی که باید از نظر منافات یا عدم آن با حجیت قیاس اولویت، بررسی شود 
بطالن قیاس را با ارجاع به چند مورد  ×که در آن امام صادقاست؛ روایتی  «روایت مناظره»

 کند. فقهی، به ابوحنیفه اثبات می
حکم قتل شدیدتر است یا زنا؟ ابوحنیفه گفت: حکم »امام به ابوحنیفه خطاب کرد: 

قتل. امام فرمود: اگر چنین است؛ پس چرا خدا شهادت بر اثبات قتل را دو نفر الزم دانسته 
تر است یا اثبات زنا را چهار نفر قرار داده است؟ ای ابوحنیفه! ترک نماز مهم ولی شهادت بر

ترک روزه؟ ابوحنیفه گفت: ترک نماز. حضرت فرمود: اگر چنین است پس چرا زنان، 
ولی روزه ها را باید قضا کنند؟ پس احکام  ،نمازهای دوران حیض و نفاس را نباید قضا کنند

 .(031 :0371مفید،  )شیخ« دین قابل قیاس نیست...
ولی این روایت بر بطالن  ،اندعلمای اصول، این روایت را ذیل بحث بطالن قیاس نقل کرده

آورند یک هایی که امام برای ابطال قیاس میمثال کند؛ زیرا در همهقیاس اولویت هم داللت می
 ر امان بدارد.ولی آن اولویت نتوانسته آن قیاس را از بطالن، د ،نوع اولویتی وجود دارد

اگر به اولویتی مثل اولویِت ذکر شده در روایت که یابیم برخی اصولیون درمی از سیره
در حالی که  ،کننددانند و از آن، حکم شرعی استنتاج میبرخورد کردند، آن را حجت می

 فرقی بین آن موارد و موارد ذکر شده در روایت نیست. 
وجود ندارد. یعنی  ین روایت آمده داللت لفظِی بّینهایی که در اتوجیه روایت: در مثال

به  ،«تعداد شاهدان در زنا چهار نفر است»اینکه  پس .لفظ، ظهور در بیان حکم فرع ندارد
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پس تعداد شاهدان برای اثبات قتل هم کمتر »داللت لفظی و التزامی، ظهور در این ندارد که 
 ،کندت بّین، چنین حکمی را اثبات نمیبه دالل :تربه عبارت واضح« از چهار نفر نیست.

ظهور لفظی و داللت واضح و بّین،  بلکه برای اثبات آن به استدالل نیاز دارد و از محدوده
 داند. والله العالم. آن را حجت نمی ×شود و بدین جهت، امام صادقخارج می

 ضی دقت بسیار است.از هم تمییز دهد که مقت رامجتهد باید دو قسم از اولویت معتبر و باطل 
مطلب دیگر اینکه به اتفاق علمای امامیه، قیاس اولویِت معتبر و یا همان مفهوم موافق، 

را تخصیص بزند و بر آن مقدم  ـ شودکه از منطوق کالم استفاده میـ  عام هتواند یک قضیمی
 :تا)انصاری، بی، شیخ انصاری (013 :تا)ابن شهید ثانی، بیبزرگانی چون فرزند شهید ثانی  .شود
 بر این نظر تصریح دارند. (400 :0411)آخوند خراسانی، آخوند خراسانی و  (808

 در قياس اولویت« قطع»و « اولویت»تحليل نقش 

   «اولویت»نقش  .1

 در این خصوص نوشته: « نهایه االصول»صاحب 
مفهوم موافق، چیزی نیست مگر الغای خصوصیت و حکم به عدم دخالت 

کالم؛ چه اولویتی باشد )مثل نهی از گفتن أّف که از آن حرمت خصوصیت در 
 صاًل اولویتی نباشد )مثل جایی که از اماماشود( یا اینکه ضرب هم استفاده می

... در اینجا نیز، عرف از مرد بودن، الغای  حکم مرد شاّک سؤال شد درباره
ه اولویتی در گوید این حکم برای زنان نیز هست با اینککند و میخصوصیت می

بنابراین، مفهوم موافق، مختص به جایی که فرع،  .ثبوت حکم برای زنان نیست(
 اگرچه کلمات بعضی از علما موهم این مطلب است ؛ولی از اصل باشد نیستا

  .(814 :تا)بروجردی، بیولویت نقشی ندارد ا... تحقیق این است که 
اساسی، مغفول واقع شده که  ن نکتهگوید صحیح است و ایمی االصول ةنهایآنچه صاحب 

کند که ظهور لفظ و داللت التزامی شد، فرقی نمی ـ وقتی مناط حجیت ـ بنابر قول أصّح 
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نه و صرف اولویت فرع، نسبت به اصل، فی نفسه نقشی در ثبوت حکم ندارد.  اولویتی باشد یا
فهمد رف میاگر اولویت هم نقشی داشته باشد این است که به الغای خصوصیتی که ع

 ،پس نقش استقاللی ندارد و مناط حجیت، چیز دیگری است که طبق آن .کندراهنمایی می
اصل، به فرع ـ به وسیله  خصوصیت را درک کند و از قضیه یاگر عرف از راه دیگری نیز الغا

 کار نباشد.  برسد، باز هم حجت خواهد بود، گرچه اولویتی در ـ داللت التزامی بّین
شاید  .تصوری صحیح از این مطلب داشته باشد آن را تصدیق خواهد کرداگر کسی 

مناط حجیت، نزد  :گونه توجیه کرددانند اینکه اولویت را الزم می بتوان کلمات کسانی
، لیکن دلیل اینکه سخن از اولویت به میان استایشان نیز همان داللت التزامی لفظی 

 های فهم الغای خصوصیت است.ترین راهصلیاند این است که اولویت، یکی از اآورده

 «قطع»نقش  .2

 اند. بیشتر قدما و متأخرین، وجود قطع را درحجیت قیاس اولویت الزم دانسته
فحوای کالم، آن چیزی است که از لفظ، »سلطان العلما این سخن عالمه شیرازی را که 

 .(334 :تان العلما، بی)سلطاکند نقل و آن را قبول می« شودبه صورت قطعی فهمیده می
قیاِس باطل  شکی در عدم اعتبار اولویت ظنی نیست؛ زیرا قطعًا از زمره»اند: برخی نوشته

توان بر آن آیا می ،است. اگر نسبت به اولویت، اطمینان )ظن قریب به یقین( حاصل شد
ن درمقام ولی اطمینا ،اعتماد کرد؟ پاسخ این که: متعلق حکم عقل، فقط اولویت قطعیه است

بنابراین بعید نیست اولویتی که با اطمینان حاصل شده، قائم  .شودحجیت، قائم مقام قطع می
 .(033 :0488، نجفی) «مقام اولویتی بشود که با قطع حاصل شده و آن هم حجت باشد

قطع الزم است و مجرد ظن،  ،کند که در حجیت قیاس اولویتعبارت فوق، تصریح می
 کند.کفایت نمی

ال که آیا قطع در قیاس اولویت الزم است؟ باید گفت: منظور شما از ؤپاسخ این س در
 اعتبار قطع، در اینجا چیست؟
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اگر منظور این است که هریک از عقالی عالم باید اولویت مذکور و انتقال از اصل به فرع را 
اس اولویت ای صحیح است؛ زیرا گفتیم که شرط حجیت قینظریه ،بفهمند و آن را تصدیق کنند

این است که همه عقال، به داللت التزامی بّین و بدون نیاز به استدالل، آن را بفهمند؛ لیکن اینکه 
یقین »تواند تفسیری از قطع باشد؛ زیرا قطع یعنی نمی ،عقالی عالم، چیزی را بفهمند همه

 تواند از باب ظن معتبر باشد.در حالی که فهمیدن عقالی عالم می ،«صددرصدی
اگر منظور این باشد که این انتقال عرف به حکم فرع، باید به نحو قطعی و جزمی  ماا

باشد و باید به حکم فرع، یقین حاصل شود، باز هم دارای اشکال است؛ زیرا وقتی ما قیاس 
اولویت را از باب ظهور لفظی حجت دانستیم، در حجیت آن، قطع الزم نیست؛ بلکه گمان 

اصولیون، حجت  ظنی که در باب ظواهر وجود دارد به تصریح همهکند؛ زیرا هم کفایت می
یابد که ما ظن به داللتش داشته باشیم و اگر است. اساسًا ظهور در کالم، زمانی تحقق می

« نص»گویند بلکه آن را نمی« ظاهر»برای ما یقین به داللت حاصل شود دیگر به آن کالم، 
 کند. ر هم کفایت میبنابراین ظن معتب .نامندمی« صریح»یا 

 دانند و کسی از آنها سخنی از اینکه کالم، ظاهراز طرفی، اکثر اصولیون قطع را الزم می
 است.  به میان نیاورده ،کنداست و ظن در ظواهر کفایت می

عدم توجه به این مطلب و اشتراط قطع در قیاس اولویت این باشد که اگر  شاید ریشه
؛ یعنی اگر قیاس اولویت شودمیتفاوت مند کیفیت حجیت هم مناط حجیت، تفاوت پیدا ک

را از باب قیاس بودن حجت بدانیم، باید برای ما قطع حاصل شود که حکم در فرع نیز همین 
مگر اینکه دلیل خاص باشد و در  ،است؛ زیرا قانون اصلی در گمان، نهی از عمل به آن است

عدم حجیت قیاس داریم؛ ولی اگر آن را از باب  اینجا چنین دلیلی نداریم؛ بلکه دلیل عام بر
 کند. ظواهر حجت بدانیم گمان هم کفایت می

بنابراین شاید سّر الزم دانستن یقین در قیاس اولویت، عدم توجه به مناط حجیت آن 
 اند. قطع را الزم دانسته واند است و علما با ذهنیت قیاس به آن نگاه کرده

وت قیاس اولویت با قیاس منهی، مناط حجیت است؛ مناط تفا :توان گفتبنابراین می
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حجیت در قیاس باطل وجود یک جامع و علت حکم در اصل و فرع است که مورد قبول 
؛ ولی مالک حجیت در قیاس اولویت، انتقال، توسط علت حکم است شارع واقع نشده

 ده است. نیست بلکه ظهور لفظی و داللت التزامِی بّین است که موجب اعتبار آن ش
فاقد اعتبار است؛ زیرا استنباط علت، ظنی  ةقیاس مساوات و مستنبط العل ^بیتنزد اهل

مگر گمانی که دلیل  ،رساندنمیو استحسانی است و گمان به نص قرآن، ما را به حقیقت 
 قطعی بر اعتبارش داشته باشیم. 

 « الُسَنه إذا قسیت ُمِحَق الّدین.»بنابراین 

  نتيجه

یعنی  ؛ظهور لفظی است ،معتبر است، و مناط حجیت آن ـ یت ـ به ویژه از نظر امامیهقیاس اولو
موضوعًا از مجموعه قیاس باطل،  . پس«قیاس بودن»نه از نظر  حجت است، «ظواهر»از باب 

 بر حجیت آن اذعان دارند. ـ جز اخباریون و ظاهریونه ب ـ گردد. متقدمین و متأخرینخارج می
دهد که این ظهور و داللت لفظ، باید از نوع داللت التزامی ور نشان میبررسی روایات مذک

یعنی عرف بدون هیچ اجتهاد و استداللی از اصل به فرع برسد وگرنه آن قیاس، حجت  ؛بّین باشد
قیاس باطل قرار خواهد گرفت؛ زیرا اولویت، نقش استقاللی ندارد و  نخواهد بود و در زمره

مناط حجیت چیز دیگری است. در حجیت  . پسیاس بودن خارج کندتواند قیاس را از قنمی
 قیاس اولویت حتی وجود اولویت هم شرط نیست و مهم، ظهور لفظ است.

بر خالف نظر بیشتر اصولیون، در حجیت قیاس اولویت، قطع الزم نیست و ظن معتبر 
 کند. در این زمینه کفایت می

قیاس اولویتِ معتبر، بسیار نزدیک    :فتتوان گبا توجه به مجموع مطالب مذکور، می

 و تبحر در این علم دارد. فراوانبه قیاس منهی و باطل است و تمییز آنها نیاز به دقت 
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 هانوشتپی

 .................................................................................................  
 اند. . و قطعًا علما متوّجه این همه روایات مشهور و مستفیض در نهی از قیاس بوده7
 کردند و در جایی که دلیل نبود به اباحةسک میاز ظاهریون است که فقط به ظاهر کتاب و سنت تم. 8

 کردند. اصلیه رجوع می
 ظهور لفظی نزد علمای امامیه معتبر است. . 3

کثر و خود عالمه وقتی مناط حجیت، ظهور ازیرا بنابر نظر  ؛. البته این دلیل عالمه حلی محل تأمل است4
ولو ـ هر راهی که فهمید  یت را ازخصوص یخصوصیت از منطوق شد و عرف این الغا یلفظی و الغا

حکم مردی را که شک  ×مفهوم موافق، حجت خواهد بود؛ مثل زمانی که معصوم ـ کار نبود اولویتی در
 ،دهدکند و حکم را به زن هم تسّری میخصوصیت می یالغا ،کند و عرف از رجل بودنکرده بیان می

 کار باشد.  بدون اینکه اولویتی در
مجاز  هن داخلی برارادیآور، دقت، احتفاف نداشتن کالم به قراعرف لفظی: شیوع اطمینان . شرایط اعتبار4

 ن خارجی و مقارنت.ییا قرا
 شاید بررسی بیشتر این روایت بتواند ،مظفر و... نیازمند بررسی بیشتری استمرحوم ین ابهام در کالم . ا6
، مناط حجیت آن را از ظهور لفظ به چیز دیگری بین ببرد یا الاقلرا بیشتر زیر ذره «حجیت قیاس اولویت»

 تغییر دهد.
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 تابنامهک

 .................................................................................................  
 ق.0411، ^، قم، موسسة آل البیتاألصول کفایةآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

 .تا، بی، قم، نشر قدسمعالم االصولابن شهید ثانی، حسن بن زید الّدین، 
، تهران، المشرق للثقافه و النشر ،معجم مفردات أصول الفقه المقارنالبدری، تحسین؛ 

 ق. 0483
 .تا، بیقم، مجمع الفکر االسالمی، األنظار مطارحانصاری، مرتضی بن محمدامین، 

 . تار، بی، تهران، نشر تفکاالصول ةنهای ،بروجردی، حسین
 . 0381، ، تهرانالعلما ةمحجتهرانی نجفی، هادی، 

، بیروت، مؤسسه األمواتالمجتهد منقول  ةو حجی ةمنبع الحیاالله، جزایری، نعمت
 تا. چاپ دوم، بی ،األعلمی للمطبوعات

، چاپ دوم، قم، مجمع جهانی الفقه المقارن فی ةاألصول العام  حکیم، محمدتقی، 
 .تابی ،^بیتاهل

اإلمام  ة، قم، مؤسساالصولالوصول الی علمة نهایحلی )عالمه حلی(، حسن بن یوسف، 
 .تابی ،×الصادق

یراتی، مصطفی، خمین  ،&تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، قم، موسسهاالصول فی تحر
 .ق0403

 . 0333، ×امام صادق ، قم، مؤّسسهأصولیه رسائلسبحانی تبریزی، جعفر، 
ین ةحاشی، حسین، ءسلطان العلما  تا. بی ،فروشی داوری، قم، کتابالسلطان علی معالم الد 

 تا. بی ،، قم، دفتر تبلیغات اسالمیلقواعدا تمهیدشهیدثانی، زین الّدین، 
 ق. 0371، ، تهران، مکتبه الصدوقاإلختصاصشیخ مفید، محمد بن نعمان، 

 ،االصولمن حلقات علم ةالثالث ةالبیان المفید فی شرح الحلق صدر، سیدمحمدباقر،
 .ق7401، ‘ایاد منصوری، قم، نشر َحَسنین :شارح

 . 0361، ن، کتاب فروشی علمیه اسالمیه، تهراکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
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قواعد أصول  ،^لجنه تألیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه أهل البیت
 . تا، بی^الفقه علی مذهب اإلمامیه، قم، نشر مجمع العالمی ألهل البیت

 .0368، ، تهران، مرکز نشر علوم اسالمیمباحثی از اصول فقه ،محقق داماد، مصطفی
 تا. چاپ دهم، بی ،قم، دارالفکر ،فقه اصول شرحمحمدی، علی، 

 تا. بی ،له، قم، نشر دفتر معظماالصول قواعدمدنی تبریزی، یوسف، 
 تا. بی ،، نشر اسماعیلیانالفقه أصولمظفر، محمدرضا، 

 تا. بی ،، قم، مؤّلفاألصول ضوابطموسوی قزوینی، ابراهیم، 
 تا. بی ،، قم، دفتر انتشارات اسالمیمعالم االصول تعلیقه علیموسوی قزوینی، علی، 

 تا. چاپ دوم، بی ،تهران، مکتبه العلمیه االسالمیه ،األصول قوانینمیرزای قمی، ابوالقاسم، 
 تا. بی ،قم علمیه مدّرسین حوزه . قم، جامعهفوائد األصولنائینی، محمدحسین، 
، بیروت، دار احیاء التراث سالمجواهر الکالم فی شرح شرایع اإل نجفی، محمدحسن، 

 ق. 0368، العربی
 . 0337چاپ دوم، ، ، تهران، کانون اندیشه جوانجایگاه عرف در فقهواسعی، محمد، 

یحی اصطالحات اصولوالیی، عیسی،   .0337چاپ ششم، ، ، تهران، نشر ِنیفرهنگ تشر
 



 

 


