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 1يدهکچ

اسدت هده در  یدانشد زیداند.  اودون نعلوم گرفته گریرا از د خود تیاز علوم، اعتبار و حج یاریبس
در  باحد   یاز قواعد. هال د یاریدارد  بس ییبسزا ریآن، علم هالم و قواع. آن تأث تیاعتبار و حج

دا بداض را »ان.  قاع.ه  ورد استفاده قرار گرفته ی ختلف اوول  نفسده یهده فد« افعدان اللده  علل 
َ  َو  دا بَ »سوره دخدان  83 و 83 اتیاست: آ یعقل یاقاع.ه رن

َ دااواَت َو ارن دا السا ََ ُهادایَو  دا َخَلقن ََ 
َثَرُهمن ض  َن یضَعبَ  هن َحقِّ َو لَكنا َأ َاُهاا َإضا َبالن َلُاونی ا َخَلقن نوشدتار سدا از  نیآن است  در ا .ی ؤ زین «عن

 ری وارد تدأث ات،یدرباره آقاع.ه و اشاره به نظرات  فسران  نی تكلاان در خصوص ا یها.گاهید انیب
از  باحد  الفدا ،  کیدهده در هر گدرددیش.ه و  شخص  د انیب کیبه تفك یآن در  باح  اوول

آن را به  توانیهه   یداشته است به نحو یریچه تأث هی باح  حجت و اوون عال ه،ی الز ات عقل
  سائل علم اوون به حساب آورد   یقیتص. یاز  باد یكی ای فر شیعَوان س

  هی باح  حجت، اوون عال ه،ینقض  ر ،  باح  الفا ،  الز ات عقل ،یافعان اله :هاهدواژیکل
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 مقدمه

و به دلیل ظلم و جور حكام وقت از  ش.از هَگا ی هه دست  سلاانان از دا ان وحی هوتاه 
نیز فی الجاله  حروم گشتَ.، برای یافتن احكام الهی ناچار از  ^دسترسی به ائاه  عصوم

بایست بر اوون و   این تالش فكری  یش.ن.تالش فكری و  راجعه به  َابع اویل اسالم 
هَ.  این اوون و قواع. به اوون  اعتاادگشت تا انسان بتوان. به نتایج آن قواع.ی استوار  ی

 تطور و تكا ل یافت فقه شهرت یافت و در طون چَ.ین قرن 
 ؛ترین تأثیر و تأثرات علوم در یك.یگر تأثیر از طریق  بادی تص.یقی استیكی از شایع

هایی هه از علم دیگری وام گرفته ش.ه و توسط آن، بر  سائل علم  ورد نظر یعَی گزاره
ها را این  یان برخی از قواع. عقلی وجود دارد هه آیات قرآنی نیز آنگردد  در است.ضن  ی

یی. ناوده است  این قواع. عقلی در علم هالم  ورد بح  و بررسی قرار گرفته و به عَوان أت
هال ی سذیرفته ش.ه و علم اوون نیز این قواع. را از علم هالم گرفته و در اثبات  قواع.

قاع.ه »، «ترجیح بال  رجح» ثل قاع.ه  ؛بسیاری از قوانین اوولی از آنها استفاده هرده است
هه بررسی تأثیر هره.ام از « افعان الله  علل باض را »، «استحاله طلب حاول» و «فلط

 طلب. آنها  جالی  ستقل  ی
افعان الله  علل »هاست هه قاع.ه هال ی این نوشتار در سی ساسخ به این سرسش

چه تأثیری بر  باح  اوون فقه داشته است؟ در وورت تأثیر آیا به  ق.اری « باض را 
ه به عَوان یكی از  بادی تص.یقی علم اوون فقه سذیرفته شود یا خیر؟ ابت.ا به هست ه

سپا  هَیم و یآن را از دی.گاه  تكلاان و  فسران بررسی  ،جهت روشن ش.ن قاع.ه
را به تفكیک  باح  اوولی ذهر  ،ها بیان ش.ه واردی را هه این قاع.ه در است.ضن اوولی

توان این قاع.ه را از  بادی تص.یقیه علم اوون فقه  ی هه گیریم یو نتیجه  نااییم ی
  حسوب هرد 

تحلیل  فهوم و  دربارهقبل از سرداخت به اول بح ، ابت.ا دی.گاه  تكلاان و  فسران 
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 هَیم به اختصار بیان  ی را قاع.ه عقلی ضاون 

 باره صدور لغو از خداونددیدگاه متکلمان در

این اختالف به  سئله دیگر هال ی    در واقعگون استباره گونااین دی.گاه  تكلاان در 
آیا افعان  :دارای ه.ف و  ر  است یا خیر؟ به عبارت دیگر خ.اون.گردد هه آیا افعان بر ی

الهی  عّلل به ا را  است یا خیر؟  تكلاان درباره  علل بودن افعان الهی به ا را  
اان خ.ا  علل به  ر  و  ایتی اشاعره  عتق.ن. هه ضزم نیست اع :اختالف نظر دارن.

  واجب است هه افعان الهی دارای  ر  و ه.ف باش. :باش.   تكلاان ا ا یه  عتق.ن.
دار بودن هارهای خ.ا واجب  اتری.یه و بعضی از  عتزله بر این نظرن. هه گرچه  ر 

 است گرفتهالعباد در نظر هایی را تفّضال علینیست؛ ا ا خ.اون.  تعان در هارهایش  ر 
  خواهیم هرددر ادا ه به ادله هریک اشاره  ( 911 :0109حلی، )

داشتن افعان الهی  ترتب بر بح   بگوییم بح   ر هه ضزم است  ،قبل از بیان ادله
ن در دو  سئله قبلی وجود دارد در اهاه اختالفاتی هه بین  تكلا   بَایی حسن و قبح است

گردد  هسانی هه به حسن و قبح عقلی قائل ر یاول به اختالفشان در  سئله حسن و قبح ب
نیستَ.، در این بح  نیز  ر  ن.اشتن افعان الهی را قبیح و  علل به ا را  ن.انسته و 

هسانی چون  عتزله و ا ا یه هه به  ،دانَ.  از طرف دیگرو.ور لغو از باری را  اكن  ی
و قبیح و افعان الهی را   ر  ن.اشتن افعان الهی را عب  ،حسن و قبح عقلی قائل هستَ.

رو فعل لغو را قبیح و و.ورش را از خ.اون.  حان از این ؛ان. علل به ا را  دانسته
هی. و است.ضن هردهان.دانسته ان.    اشاعره از گروه اون بوده هه بر شرعی بودن حسن و قبح تأ

)سبحانی،  گَج.یبیان ادله حسن و قبح عقلی و شرعی و بررسی آنها در  جان این نوشتار نا
؛ سیوری حلی، 15 :0109؛ ابن نوبخت، 011 :0111، بحرانی، 915؛ هاان: 511 - 555/ 0: 0981
ن ان به وجوب ه.ف برای افعان الهی و  َكردر ذیل به بررسی ادله قائال ( 551 :0115

 :سردازیمه.فاَ.ی افعان خ.اون.  ی
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 دليل اشاعره   .1

  :ان.است.ضن هردهچَین ل به ا را  نیست و بر آن افعان الهی  علهه اشاعره  عتق.ن. 
توضیح ایَكه اگر فعل خ.اون. : ستاودار بودن فعل الهی  ستلزم نقص  ر الف  

ناقص بوده و   تعان برای  رضی  ثل دفع  فس.ه و یا تحصیل  صلحت باش.، خ.اون. ذاتا  
ن.  ر  فاعل توابا تحصیل آن  ر  در و.د ها ل ش.ن خویش است  زیرا چیزی نای

آنچه بود و نبودش برای فاعل  به عبارت دیگر:باش.،  گر آنكه بودنش از نبودنش بهتر باش.  
توان. باع  و یا سبب اق.ام فاعل به ، بالضروره نایباش.یا بودش  رجوح  سان باش.،یك

  سا هرچه  ر  است، بایستی بودش برای فاعل بهتر از نبودش باش. و هاان گرددفعل 
)جرجانی،  ین است؛ بَابراین فاعل با بودن این  ر  ها ل و با نبود آن ناقص استنیز ها

  (519/ 5: 0981؛ سبحانی، 51 :0105؛ فاضل  ق.اد، 910 /1 :0113؛ تفتازانی، 515 و 915 /8 :تابی
هه  ستَ.ن بین  با این بیاندانَ.  ای  یساسخ: ا ا یه و  عتزله این است.ضن را  غالطه

ع به فاعل و  ر  راجع به فعل خلط هرده است  نقص ذاتی فاعل و استكاان  ر  راج
آی. هه برای فاعل،  ر  راجع به خود او در توسط ا را   ترتب بر افعان، ز انی ضزم  ی

نظر بگیریم نه  ر  راجع به فعل او  ا ا یه و  عتزله  ر  از نوع دوم را در  ورد خ.اون. 
عان را از هر گونه فعل لغو و بیهوده بری و  َزه هََ.، نه  ر  از هََ. تا خ.اون.  تاثبات  ی

؛ 108 /5 :0989؛ سبحانی، 911)عال ه حلی، هاان:  نوع اون را، تا نقص در ذات الهی ضزم آی.
 (  981 :0980عبی.لی، 
این دلیل بر  بَای شرعی بودن حسن و قبح :  ر  ن.اشتن افعان الهی قبیح نیستب  

حسن و نیكو  ،آن، هرچه از خ.اون. وادر شود یا ا ر به انجام آن هَ.است هه بر حسب 
این عال نیكو  ،انجام ده. ی رابَابراین چَانچه خ.اون. عال لغو و ب.ون ه.ف  خواه. بود

بَابراین فعلی هه از خ.ا وادر شود قبیح   خواه. بود)هر چه آن خسرو هَ. شیرین بود(
 ( 58 :0105)فاضل  ق.اد،  و بی ه.ف باش. لغو چه دارای  ر  و ه.ف باش. و چه ؛نیست

گردد  از آنجا هه اشاعره به ساسخ این دلیل  بَایی است و به  سئله حسن و قبح بر  ی
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ولی بر باور ع.لیه هه حسن و  ،ان.چَان است.ضن ناوده ،شرعی بودن حسن و قبح  عتق.ن.
چرا هه در  سئله حسن و قبح به  ؛ن.ارد یاعتبار هیچاین است.ضن  دانَ.، یقبح را عقلی 

بَابراین   ان.رد ادله اشاعره سرداخته و بر اثبات حسن و قبح عقلی نیز دلیل اقا ه ناوده
فعلی هه دارای ه.ف و  ایت نباش. قبیح بوده و و.ور آن از خ.اون. خالف حكات 

 ( 919 - 1 :)حلی، هاان است

   ادله اماميه. 2

قائل به حسن و قبح عقلی بوده و به حكیم بودن خ.اون.   تكلاان ا ا یه و نیز  عتزله هه
را از آنها ان. هه بعضی ای اقا ه هردهاعتقاد دارن.، افعان الهی را  علل به ا را  دانسته و ادله

 هَیم:بیان  ی
 ر  و  ایت باش.، عب  و لغو است و انجام هار عب  و بیهوده  ب.ونهاری هه   الف

سا و.ور هار ب.ون  ر  از  است  خ.اون.  تعان  حانقبیح است و و.ور قبیح از 
؛ 915 - 1: )هاان خ.اون.  حان است و تاا ی افعان الهی بای. دارای ه.ف و  ر  باش.

 فاضل  ق.اد، هاان(  
اگر خ.اون.  تعان در افعان خود  ر  ن.اشته باش. هه داعی انجام آن هار گردد،  .ب

 حان است و آنچه  ستلزم  حان باش.، خود،  اش ترجیح بال رجح است هه این همضز ه
 حان خواه. بود  بَابراین  حان است افعان خ.اون.  تعان ب.ون  ر  و  ایتی باشَ. هه 

 (  001: 0111)بحرانی،  شان گرددداعی او بر آنجام
عالوه بر ادله عقلی بر اثبات ه.ف.اری افعان الهی، دضیل نقلی و آیات قرآنی بسیاری  

افحسبتم انما خلقناکم » توان به آن استَاد جست  از جاله آیات:دارد هه  ینیز وجود 
و ما خلقنا السموات و االرض و ما » و (005) ؤ َون: «ال ترجعون نایعبثًا و أنکم ال

جای تعجب است هه اشاعره و اهل ح.ی  هه خود از  تعب.ین   (01)انبیاء:  «نیالعب نهمایب
هَ. را نادی.ه هه عب  بودن فعل الهی را نفی  ی یآیات ،.به ظواهر آیات و روایات هستَ
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 (  513 /0 :0831سبحانی، )ان. انگاشته
افعان الهی را داری  ر  دانسته  ان.،. بر ذات را از واجب نفی هردهایحكاا نیز  ر  ز

؛ 81 /1 :؛ هاان519 /5 :0380) الو.را،  ان.و آن  ر  را چیزی جز نفا ذات حق ن.انسته
  ( 015 :0915اری، سبزو

َو » فسران بر حسب وفت حكیم بودن خ.اون. به آیه : آیات نفی صدور لغو از خداوند
ْکَثَرُهْم 

َ
ْرَض َو ما َبیَنُهما الِعِبیَن ما َخَلْقناُهما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َو لِکنَّ أ

َ
ماواِت َو اْْل ما َخَلْقَنا السَّ

بر حسب آن، خ.اون. هار عب  و بیهوده انجام  هه ان.سرداخته (93 و 98: )دخان «ال یْعَلُمون
ان. هاین  طلب را بیان داشته ،ده. و افعان وی دارای  ر  و ه.ف است  در ذیل این آیهنای

نیز به هاین   تع.دیعالوه، آیات به ان.  و این آیه را دلیل بر وجود  عاد و عالم آخرت دانسته
« م ِاّنما َخلقناُکم عبثًا َو ِاّنُکم ِاَلینا ال ُترِجعوَن ام َحسبتُ »  ضاون در قرآن هریم وجود دارد

مواَت َو االرَض و ما َبیَنُهما باِطاًل َذِلك َظنُّ اّلذیَن َکَفُروا»؛ (05) ؤ َون:  « َو ما َخلقَنا السَّ
 و     (51)ذاریات: « َو ماَخلقُت الِجنِّ َو ااِلنَس ِااّل ِلَیعُبُدوَن »؛ (51)ص: 

 ان. ضاون این دو آیه را یك حجت برهانی بر ثبوت  عاد دانسته برخی از  فسران،
؛ 039 /50 :0911؛  كارم شیرازی، 010/ 3: 0915؛ طبرسی، 559 /08 :0911)طباطبایی، 

  (09 /1 :0151؛  غَیه، 81 /01 :0911قرشی،
 وسیله ا ر وه ان.: آفریَش آساان و ز ین به حق، برای ا تحان ناودن ببعضی نیز گفته

   (909 /55 :0915)طبرسی،  نهی و تایز دادن بین نیكوهار و ب. هردار است
برخی از  فسران شیعه و عا ه این آیه را دلیلی بر وجود بع  و نشر و زن.گی اخروی 

 :0105؛ طبری، 151 /8 :تاحقی بروسوی، بی ؛81 /01 :قرشی، هاان ؛09 /1 :0151 ) غَیه، دانَ. ی
  (115 /51 :0151؛ رازی، 11: 55

هارهای  :به تعبیر دیگر  حقیقت این است هه افعان الهی تابع ا را  و  قاو. است
 طهری، )خ.ای تعالی دارای  ر  و طاعت است و او هار لغو و عب  انجام نای ده. 

0913: 10 – 15 )  
ن نیز در تفسیر این آیات به حكیم بودن خ.اون. و  حان بودن و.ور اطور هلی،  فسره ب
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 ،یی؛ طباطبا31 /1: 0111؛ ز خشری، 08/ 1: 0141) غَیه،  ان.است.ضن ناوده اوو و عب  از لغ
01/ 453)  

هی. هرده ) وسوی  ان. هه حفظ  ر   وض واجب استعلاای اوون نیز بر این نكته تأ
را در  باح  اوولی « باض را  اان افعان الله تعالی  علل»و  سئله  ( 513 /5 :جزائری، هاان

 ان. ههردود بررسی خ
توان نتیجه گرفت هه سایه و  بَای عقلی برای ع.م و.ور از  جاوع  باح  گذشته  ی

بَابراین آیات قرآن   حكیم بودن خ.اون. است ،فعل عب  و لغو از خ.اون. وجود دارد و آن
برای اول حسن و قبح عقلی و به تبع آن نفی لغویت از افعان الهی، جَبه تأیی.ی دارد نه 

بر  واقعچَانچه علاای اوون نیز در  واردی به این آیه استشهاد هرده باشَ. در  ساتأسیسی  
ان.  در این وورت استَاد ناوده« حسن و قبح عقلی و نفی لغویت افعان الهی»اول عقلی 

باز هم اول عقلی  ذهور  َتج ثارات اوولی  ،بالفر  هه آیات  ذهور نیز وجود ن.اشت
 خواه. بود 

هال ی در تبیین  - از این قاع.ه عقلی یونسردازیم هه اوول ه به  باح  اوولی  یدر ادا
 ان. آن  باح  استفاده هرده

 تأثير قاعده عقلی در مباحث اصولی

، « باح  عقلیه»، « باح  الفا »با توجه به تقسیم  شهور  باح  اوولی به چهار بخش 
هریک را  طرح ناوده و تأثیر  ،فكیکدر ذیل به ت ؛« باح  اوون عالیه»و  « باح  حجت»

 گردد  بیان  ی« ان افعان الله تعالی  علل باض را »سوره دخان و  فهوم  93و  98آیات 

 مباحث الفاظ .1

 است،اساس این آیه بوده و در  باح  الفا  استفاده ش.ه  هه بررا هایی برخی از است.ضن
 :هَیماشاره  ی اختصاربه 
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 م به فقدان شرط مأموربهامر آمر، با عل الف.

به  وجود نیست   شهور بین علاای ا ا یه این است هه وقتی آ ر، علم دارد هه شرط  أ ور 
 ی َتفی است و آ ر هم به انتفا ،زیرا وقتی شرط وجوب و وقوع ؛ا ر هردن جایز نیست

ر ا ر به چَین چیزی لغو است و از  وضی حكیم واد د هاا هو الافرو د شروط علم دارد 
ن و  عتزله و ا ا یه اشود  البته اشاعره چون حكات و ع.الت را به  عَایی هه  تكلانای
لذا نزاع  بَایی بوده و ریشه در علم هالم و   دانَ.گویَ. قبون ن.ارن.، این ا ر را جایز  ی ی

 ( 513 /0 :0101؛ خویی، 1 /1 :0101فیا ، ) حكات الهی دارد

 مفاهيم ب.

 ثبتين مفهوم شرط  یکی از ادله م یکم.

گونه این ،(019 /5 :0108)خایَی،  برخی از علاا برای این  طلب هه جاله شرطیه  فهوم دارد
فای.ه و لغو است و لغو ذهر شرط بی ،اگر جاله شرطیه  فهوم ن.اشته باش. :ان.است.ضن هرده

و  هرده شود  البته برخی دیگر از علاا فوای. دیگری برای شرط ذهراز حكیم وادر نای
  گرددای بر آن  ترتب ضزم نیست حتاا  جواب شرط  فهوم داشته باش. تا فای.ه : عتق.ن.

   یکی از ادله مثبتين مفهوم وصف دوم.

آیا  :شودهه در آن بح   ی یكی از  باح  بخش الفا  علم اوون،  فهوم ووف است
به ووف است  تصف  حكم از  یر  وردی هه یرا دارد، بر انتفاووف و آنچه حكم ووف 

ووف، حكم هم  َتفی شود یا خیر؟  راد از ووف،  یهه با انتفا به طوری ،دضلت دارد
 ا بحكم »فاعل و  فعون و  راد از  ثل اسم  ؛شون. شتقاتی هستَ. هه حال بر ذوات  ی

 شون.  ثل ذوعلم و زوج هر چیزی  یر از ایَهاست هه حال بر ذوات  ی «الووف
ای هه برای اثبات این  .عا ادلهان.  از جاله به  فهوم داشتن ووف ش.های قائل ع.ه

نقل ش.ه این است هه اگر ووف  فهوم ن.اشته باش. ذهر آن لغو خواه. بود و چون فعل لغو 
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  وجه لغو بودن ووف در وورت دارد فهوم  ووف ، ساشوداز خ.اون.  تعان وادر نای
هَ. در ذات  تصف وف آن است هه حكم را  َحصر  یاین است هه فای.ه و فهوم ن.اشتن، 

یعَی این خاویت فقط  ،«خاویت را داردفالن  ،شیر گرم»گوی.: به آن ووف؛  ثال  وقتی  ی
در شیری هه گرم باش. وجود دارد و در شیر  یر گرم وجود ن.ارد، و ضز ه انحصار حكم در 

حان اگر   آن ووف یبه انتفا حكم ییعَی انتفا ؛ تصف به آن ووف،  فهوم داشتن است
  (018 :0911)حی.ری،  حكم دائر  .ار آن ووف نباش. ذهر آن لغو خواه. بود

این است.ضن را  ،ووف است رحوم آخون. هه هاانَ.  شهور اوولیون  َكر  فهوم 
وحیح است هه تَها فای.ه ذهر ووف را این است.ضن ز انی است:رد ناوده گونه این

در حالی هه چَین نیست و ذهر  ، ورد اتصاف به آن ووف ب.انیمحكم به  فهاان.ن انحصار
خواه. اهتاام به  ورد اتصاف به ووف را . دیگری هم دارد؛  ثل ایَكه  ییووف فوا

 خاطب در  عر  ابتال به  وارد  یر  تصف به ایَكه یا  ،«ایاك و ظلم الیتیم» ثل ؛بفهاان.
 اء البئر »فقط به آب چاه دسترسی دارد بگوی.: شخصی هه  ثل ایَكه به  ؛ووف نباش.

داشت، ولو  ذهر ووف فای.ه خواه.هه وقتی ثابت ش.  سا.  یو ا ثان این فوا« طاهر طهر
  (511 :تاخراسانی، بی) ایَكه  فهوم ن.اشته باش.، دیگر ذهر آن لغو نخواه. بود

 یکی از ادله مثبتين مفهوم غایت سوم.

ان. هه اگر  ایت  فهوم ن.اشته یت به این  طلب است.ضن هردهن به  فهوم داشتن  اقائال
ذهر  ایت دارای  ساباش.، ذهر آن لغو است و از  وضی حكیم و.ور لغو  حان است  

 /0 :تا،  ظفر، بی001، حی.ری، هاان: 081 :0918)قای، بَابراین  ایت  فهوم دارد   فای.ه است
 ( 011 - 011 /0 :0915نجفی،  ؛001

 رت دوم دوران بين تخصيص و نسخصو ج.

وورت دوم از وور عام و خاص در این  سئله این است: عام و خاص هر دو،  علوم التاریخ 
 شود: باشَ. و تاریخ و.ور عام،  ق.م بر تاریخ و.ور خاص باش.  این وورت دو قسم  ی
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ولی دلیل خاص قبل از فرا رسی.ن ز ان عال به دلیل عام وادر شود هه تخصیص ا  0
 است 
ترین دلیل خاص بع. از حضور وقت عال به عام وادر گردد  این وورت  شكل  5

آیا در  آی. ههاست؛ چون این سؤان سیش  ی ورد اختالف علاا واقع ش.ه  هههاست وورت
توان.  خصص باش. این وورت، دلیل خاص حتاا  و جز ا  بای. ناسخ دلیل عام باش. و نای

؟ و بر فر  جواز، آیا حال بر تخصیص اولی است یا حال بر یا جایز است  خصص باش.
 نسخ؟ اقوان علاا  تفاوت است 

ان.: در این وورت واجب است هه گفته ،ای از علاا هه اهثرا   تق. ین هستَ.ع.ه
 خصص، هایشه  :اوض   ؛ زیراخاص، ناسخ عام باش. و جایز نیست هه  خصص باش.

بیان )خاص(، گاهی هاراه ذوالبیان، گاهی  ق.م و  :نیا  نسبت به عام جَبه بیانیت دارد  ثا
 تأخیر از بیان جایز است یا نه؟ هه آیا از آن است و بح   ا در قسم سوم است  ؤخرگاهی 

چون  ؛گویَ.: تأخیر بیان از وقت حاجت، جایز نیستاهثر علاای شیعه و  عتزله  ی
 :گویَ.شود  ا ا اشاعره  ینای ستلزم لغویت آن بیان است و لغو از  وضی حكیم وادر 

؛ قای، 059 /0 :0911)طوسی،  دانَ.چون افعان الهی را  علل به ا را  نای ؛جایز است
 (  951 /5 :0101؛ فیا ، 555 :0918

 تشکيل مقدمات حکمت د.

یكی از  واردی هه در دانش اوون به حكات شارع استَاد ش.ه، بح   ق. ات حكات در 
 است  بح  اطالق و تقیی. 

این سرسش  طرح است هه آیا دضلتی بر عاوم  ،در  ورد برخی از الفا  نظیر اسم جَا
 هََ. دضلت آن ها چگونه است؟و سریان دارن. یا نه، و اگر بر سریان دضلت  ی

آیا ا ا  ،م است سلّ  ،ایَكه این الفا  به دضلت ووفی بر عاوم و سریان دضلتی ن.ارن.
 ( 951 /5 :)فیا ، هاانرا به هاک  ق. اتی دیگر به دست آورد توان تصایم و سریان  ی
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در  رحله اثبات و  ،شودگذار وادر  ی وضوع حكای هه از سوی شارع و یا قانون
 ، سه احتاان وجود دارد: (گذارهشف  راد گویَ.ه و قانون)دضلت 

 گذار تاام افراد  وضوع است؛دانیم  راد قانونجایی هه  ا  ی  0
 گذار بخشی از افراد  وضوع است؛دانیم  راد قانونی هه  ا  یجای  5
گذار تاام افراد  وضوع است یا بخشی از افراد دانیم  راد قانونجایی هه  ا نای  9

  وضوع هه قابلیت و.ق بر آن را دارد 
ان.  در احتاان سوم، علاا با توجه به  ق. ات حكات، عاو یت و سریان را اثبات هرده

  ات عبارتَ. از: این  ق.
گویی یا اهاان از نظر  تكلم در  قام بیان تاام  راد خویش باش. و قص. اجاان  0

 عاو ی یا خصوویت را ن.اشته باش. 
اعم از  ؛ای در  قام نباش. هه بر اختصاص به بخشی از  وضوع دضلت هَ.قریَه  5

 یان خویش دارن. قریَه حالیه،  قالیه یا ر ز و تعه.ی هه گویَ.ه و شَون.ه در  
ای بر اگر شارع حكیم در  قام بیان تاام  راد خویش بود و قریَه :ان.بر این اساس گفته

ای هه قابلیت سریان داشت به هار برد، با توجه به این  ق. ات اختصاص نصب نكرد و واژه
ین هایی است هه ا راد وی تاام حاضت و وفت :گوییم ی ،و با توجه به حكیم بودن شارع

 /5 :تاخراسانی، بی) هَ. و به وضعیت یا حالت خاوی اختصاص ن.اردواژه بر آنها و.ق  ی
  (910 :0105؛ وحی. بهبهانی، 500

 مالزمات عقليه .2

 اجزا الف.

به را چه ا ر اختیاری واقعی باش. و چه ا ر اضطراری، با اجزاء و شرایط  اگر  كلف،  أ ور 
ضزم نیست  كلف  :ا تثان دوباره ن.ارد  به عبارت دیگر ا تثان هَ.، هافی است و نیازی به

به نحوی هه شود  یچون تكلیفی را هه داشته  ناای.؛عال را اعاده هَ. و دوباره آن را اتیان 



02   7031 پاييز و زمستان/ 01شماره  /پنجم/ سال  ول فقه اماميهترويجی مطالعات اص-علمیفصلنامه دو 

 

 طلوب  ولی بود انجام داده است بَابراین ا ری هه  وض داشت در سایه ا تثان، از عه.ه 
 ،ا ر یا ا ر ج.ی. یت هه باقی باان. چون بقاگردد و  حان اس كلف برداشته و ساقط  ی

حسیَی بهسودی، ) شودب.ون حكات و  صلحت، لغو است و لغو از شارع حكیم وادر نای
 ( 501 /0 :0105بروجردی،  ؛9/ 9 :تا، جعفر سبحانی، بی939 /5 :0101

 مقدمه واجب ب.

ای قائل ش.ن به وجوب ای بربع. از فر  وجوب عقلی  ق. ه و اتیان آن، دیگر ثاره و فای.ه
توان. هَ.، نایالاق. ه را اتیان  یزیرا  كلف  ادا ی هه ذی ؛.اردنشرعی  ق. ه وجود 

چه بسا    ق. ه را ترک هَ. و حكم شارع به وجوب  ق. ه به وورت ا ر  ولوی لغو است
هَ. و  لتفت نیست هه اتیان آن ا ر  توقف بر  ق. اتی است و چون  لتفت  ولی ا ری  ی

بَابراین ا ر  دان.  یهَ. و فقط عقل وجوب آن  ق. ات را نیست ا ری نیز به آنها نای
 /0 :0101، ییخو ؛908 /9 :0108خایَی، ) شود ولوی لغو است و لغو از حیكم وادر نای

 ( 598 /0 :؛  ظفر، هاان191 /5 :فیا ، هاان ؛590

 مسئله ضد ج.

ولی این نهی، عقلی تبعی  ،ی از ض. آن استا ر به شیء  قتضی نه :ان.علاای اوون گفته
 زیرا ا ر به یک شیء و در هاان حان نهی از نقیض آن  حان است ؛است نه شرعی و  ولوی

 و احتیاجی به نهی شرعی هه از نظر عقلی ا تثان ا ر،  ستلزم ترک ض. آن است  ادا یو 
ز  وضی حكیم اگر  وض نهی هَ. لغو بوده و لغو ا ،در این وورت   ولوی ن.اریم

 ( 91 /9 :؛ فیا ، هاان595 /0 :تا)سبحانی، بیشود وادرنای

 مسئله ترتب د.

در  حل جریان ترتب، تضاد در  تعلق دو حكم وجود دارد و این تضاد نبای. به وورت 
ها را جاع هن؛  ثل باش. هه  كلف نتوان. در  قام وجود آن ایگونهیعَی به  ؛دائای باش.
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لغو است و از  وضی حكیم  ،یا  و سواد و این جعل دو  تعلق با دو حكمجلوس و قیام یا ب
 ( 011)فیا ، هاان:  شودگاه وادر نایهیچ

 غصبی  وجوب شرعی خروج از دار  .هـ

و گروه  گروهی از علاا خروج از دار  صبی در  ورد اجتااع ا ر و نهی را واجب دانسته
توان. بع. شارع نای زیراواجب شرعی نیست؛ ی از دار  صبدیگری بر این باورن. هه خروج 

از جعل حر ت برای هر گونه تصرفات در  صب، وجوب را برای خروج، هه خود نوعی از 
از  وضی  ، حان استنیز زیرا لغو است و چون لغو  ؛است، جعل هَ. اوبانه تصرف 

؛ 915 /0 :0151)عراقی،  توان آن را واجب عقلی دانست ی :ان.گفته  شودحكیم وادر نای
 ( 911؛ فیا ، هاان: 551 /5 :0111و.ر، 

   نهی بر فساد یاقتضا و.

نهی از عبادات و نهی از  :شود، در دو بخش بح   ی«اقتضاء الَهی للفساد»در  بح  
آن است هه نهی، دضلت بر فساد  عا له   رحوم آخون. در نهی از  عا الت   نظر عا الت

   هَ.است.ضن  ی ق.س  تَاع و.ور فعل لغو از شارع  طلب بر ان.ارد و بر این 
دان بر وحت  از  عا له در بعضی وورنهی  ؛ناای.فراتر رفته و ادعا  ی البته از این هم

دان بر  ءآن  عا له است  با این توضیح هه از ابوحَیفه و شیبانی نقل ش.ه هه نهی از شی
قون  وافق است  ا ا هه با آن دو، در این نقل ش.ه  +است و نیز از فخرالاحققینوحت آن 

بلكه اگر نهی از  عا له باش. سه وورت طور  طلق چَین نیست ه تحقیق آن است هه ب
ب.ین دضلت بر وحت آن  عا له دارد و آن سه وورت  ،دارد هه فقط در دو وورت وجود

 قرار است: 
هَ. هه این  سبب از سببی هافر نهی  نهی از  سبب باش.؛  ثال  از تالیك  صحف به  0

 است هه  ثال  ایجاب و قبون باش.؛
 صحف شریف  ،و قبونوسیله ایجاب ه نهی از تسبیب باش.؛  ثال  نهی هَ. از ایَكه ب  5
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 را به هافر تالیك هَ.؛
  است یعَی فقط از ایجاب و قبون نهی هرده ؛نهی از سبب باش.  9

اگر در آن دو  چه ایَكه ،آن است در دو وورت اون نهی از  عا له، دان بر وحت
 كلف هه  وضوع نهی است، قادر بر  َهی این شخص ،وورت  عا له را باطل فر  هَیم

ایجاب و قبون هافر از طریق   صحف به هافر و نیز بر تالیك  صحف بهبر تالیك  یعَی
و است و از هه این هم لغ استنخواه. بود و در این حان نهی از آن دو، نهی از  یر ق.ور 

نحو ه ب شود، از تعلق نهی به  عا لهآنجا هه فعل لغو و بیهوده از شارع حكیم وادر نای
باش. و این  قتضای وحت آن هَیم هه  كلف قادر بر آن دو  یهشف  ی ،تسبیب یا  سبب

  عا له است 
آن ا ا در وورت سوم، به این دلیل هه اگر سبب باطل هم باش.،  كلف قادر بر انجام 

لذا از   باش. و لذا تعلق نهی هم به آن حتی در وورت بطالن، وحیح است و لغو نیست ی
   (508و  501خراسانی، هاان: ) توان وحتش را هشف هردقرارگرفتن آن نای تعلق نهی 

 مباحث حجت .3

 حجيت امارات   الف.

ثقه، ظواهر و  یكی از  باح  اوولی بح  ا ارات است  درباره ا ارات عقالیی نظیر خبر
نزد كه تَها ها را حجت قرار داده است یا ایَقاع.ه ی. این سرسش  طرح است هه آیا شارع آن

ان. عقال  عتبر است و شارع اعتبار عقالیی آنها را نفی نكرده است؟ گروهی تالش هرده
گروهی ع.م  ،در  قابل ( 011 :0105)تونی،  را به هتاب و سَت  ستَ. سازن. هاحجیت آن

و  (031 /5 :0101 )حسیَی بهسودی، ان.گیری  َفی شارع در برابر آن را هافی دانستهوضع 
اگر »ان.: گیری  َفی شارع در برابر آن را با حكات وی ناسازگار دانسته و گفتهبرخی  وضع

شارع عال هردن به ا ارات عقالیی را  اَوع هَ. نظام اجتااعی  ختل گردی.ه و چرخ آن از 
ای داشته باش.، جعل و اعتبار شرعی درباره خواه. ایستاد و هر چه چَین ویژگیحرهت باز 
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 ( 011 /0 :0919)خایَی،  « عَاستآن لغو و بی

 حجيت خبر واحد  در  «نفر»آیه  ب.

هُوا فِ » ی اّلدینِّ َو َو ما کاَن الُمؤِمُنوَن ِلُینِفرُوا کاَفًه َفَلوال َنَفٌر ِمن ُکلِّ ِفرَقٍه ِمنُهم طاِئَفٌه ِلیَتَفقَّ
ُهم یحَذُروَن   ( 055)توبه:  «ِلینِذُروا َقوَمُهم ِاذا َرَجُعوا اِلیِهم َلَعلَّ

طبق نظر علاای اوون در و.ر آیه، هوچ هاه افراد )نفر( سذیرفته نش.ه است و در ادا ه آیه 
اگر تع.ادی هوچ  :توان چَین استَباط هرداست  لذا  ی  طرح هردهای را وجوب هوچ ع.ه

اگرچه نقل  ؛سا از بازگشت قون ایَان برای افراد دیگر حجت است ،ده و احكام را بیا وزن.هر
ِلینِذُروا » به دلیل ایَكه آیه شریفه فر وده: ؛به سرح. تواتر نرس. وآور هم نباش. ایشان یقین

ونه گه بلكه انذار ب ،نش.ه است« لیَذروا»آور بودن و این  طلق است و  قی. به یقین «َقوَمُهم
ظَی را هم در بر گرفته و به دنبان آن قبون انذار را هم  طلق آورده یعَی قص. نكرده به ایَكه اگر 

شود هه نقل طائفه نسبت به احكام سا  علوم  ی است  انذار در ح. تواتر بود قبون واجب
این ت.بیر  ، وگرنهبلكه خبر واح. باش. ،خ.ا حجت است ولو  ستلزم یقین به حكم نباش.

 ( 051 /9 :) ظفر، هاان رع لغو است و و.ور لغو از  وضی حكیم  حان استشا

 «  کتمان»آیه  ج.

ناهُ ِللّناِس ِفی الِکتاِب ِانَّ الذیَن َیکُتُمون ما َانَزلنا ِمن » الَبیناِت َو الُهَدى ِمن َبعِد ما َبیَّ
 ( 053)بقره:  «یلَعَنُهم اللُه َو یلَعَنُهم الالِعُنوَن اُولِئَك 

است.ضن به این آیه برای حجیت خبر واح. به این وورت است هه خ.اون. در آیه شریفه 
 ؛هه لعن، ظهور در حكات دارد ...«یلعنهم الله و »به قریَه است، هتاان حق را تحریم ناوده 

آ .ه و  فی. عاوم است و وقتی هه هتاان « الف و ضم»آن هم لعن خ.ا و لعن تاام ضعَین هه با 
گردد و وقتی اظهار بر اضخص، اظهار حق واجب  یاعَیالبا  الز ه بین ب ،م ش.حق حرا

چرا هه اگر هتاان  ؛عالاان واجب ش.، با  الز ه عقلی قبون هم بر  یر عالم واجب خواه. بود
جعل التحریم »آی. هه ضزم  ی ،حرام شود و اظهار واجب گردد ولی قبون حق واجب نباش.
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ای بر آن  ترتب نیست و چون فای.ه ؛لغو و عب  باش.« لالظهارلكتاان و جعل الوجوب 
) ا هَا ضعبین(  از این بیانات نتیجه  ده.خ.اون. حكیم هار عب  و لغو و بیهوده انجام نای

القبون است و این  عَای حجیت قون گیریم هه اظهار و اخبار در حق ناآگاهان حجت و ضزم  ی
 ( 555 /0 :0111؛ و.ر، 581 /1 :0108 ؛ خایَی،190 :0918)قای،  خبر و خبر واح. است 

 خطابات شفاهی برای معدومين د.

بین و  ع.و ین در یبح   هم دیگر علم اوون این است هه آیا خطابات شفاهی شا ل  ا
خطاب هه  تضان تكلیف است، آیا نسبت به  یعَیشود یا خیر؟ حان خطاب نیز  ی

  ع.و ین نیز وحیح است یا خیر؟
 ایَجا سه قسم قابل تصور است:  در

: بع  و زجر فعلی برای  ع.و ان باش.؛  اوض 
: خطاب و تكلیف برای حاضرین و  ا  باش.؛ با همبین و  ع.و ین یثانیا 

: خطاب از نظر لفظ شا ل  ع.و ین شود   ثالثا 
لغو و  حان است و هرگز  وضی حكیم خطاب و تكلیفی فعلی برای  ،فر  نخست

در هیفیت تعلق   (11 /5 :؛ جعفر سبحانی، هاان510 /5 :)خایَی، هاان ده.نای  ع.و ین قرار
های  تفاوتی وجود دارد هه گروهی از راه اشتراک احكام بین احكام و تكالیف به  ع.و ین بح 

ان.  ا ا در وورت دوم و سوم نیز  شهور عالم و جاهل، تكالیف را برای ایشان نیز ثابت هرده
 ( 519 /0 :؛ سبحانی، هاان01 /5 :)و.ر، هاانوه بر ا كان، تحقق نیز یافته است  عتق.ن. هه عال

 حجيت ظواهر هـ.

ان. هه تاام اهل لغت گروهی از علاا برای حجیت ظواهر هالم به این  طلب است.ضن هرده
هََ. و شارع نیز چَین است و در احكا ش به هاین و افراد، به ظواهر هالم خود حكم  ی

ها را هَ. و اگر بَ.گانش به ظواهر هلاات او عال نكََ. خ.اون. آنعتااد  یظواهر ا
ها به این ظواهر احتجاج خواه. ناود و اگر عال هََ. در برابر  ولی  ؤاخذه و علیه آن
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هرد  عذور خواهَ. بود  بَابراین اگر  وض هالم خالف ظواهر را اراده هرده باش.، بای. بیان  ی
ناود و اهَون هه روش بای. روش ج.ی. را بیان  ی ،را قبون ن.اشت و یا اگر این روش

ج.ی.ی برای فهم هالم بیان نكرده است به هاان روش اهل لسان هه ظواهر را حجت 
هه و.ور لغو از  در حالی آی.، یزیرا اگر چَین نباش.، لغو ضزم  ؛هَیمدانَ. استَاد  ی ی

  (080 /5 ، هاان:)حسیَی بهسودیحكیم  حان است 

 تعارض ادله و.

 یان سَ.ها در  وها تعار   یان دضلت» :در  سئله تعار  ادله این سرسش  طرح است
 :گوی. رحوم آخون. خراسانی با طرح نوعی ترتیب  یان این دو نوع تعار   ی« ؟ستهجا

تا هَگا ی هه  یان دو  .لون جاع عرفی وجود دارد، نوبت به تعار   یان دو سَ. 
بَابراین تعار  سَ.ها در دو  ورد خواه. بود: یكی در جایی هه دو دلیل   رس.نای

 تعار ، هم از لحا  جهت و.ور و هم از لحا  دضلت قطعی باشَ.؛ دیگری در جایی 
، لیكن  یان آن دو جاع عرفی وجود ن.ارد  است.ضن وی بر  .عای ی باش.هه هر دو دلیل ظَ

 تعب. ساختن  ، یان دو دلیل ظن وجود ن.اردهَگا ی هه جاع عرفی »خویش چَین است: 
ن به هر دو دلیل هاری  یر  عقون است؛ چرا هه شارع حكیم در  تعب. ساختن، ه.فی ا كلف

شود؛ عال به  ضاون دلیل است و در ایَجا این ه.ف تأ ین نای هه هاانهَ. را دنبان  ی
و این قابل  (وورت اون)زیرا علم اجاالی داریم هه یا یكی از این دو دلیل وادر نش.ه 

و تعب. به  (وورت دوم)تعیین نیست  یا هر دو دلیل وادر ش.ه ولی ظاهرشان  جال است 
عال هردن به  ضاون دلیل  ،چرا هه ه.ف از تعب. ؛دو دلیلی هه  جال است  عقون نیست

بَابراین تعار  در این   است و فر  این است هه  ضاون،  جال و قابل فهم نیست
 ،طور هه  الحظه ش.  هاان(985 /5 تا:بی )خراسانی، «شودادله سَ. واقع  ی وورت  یان

آخون. با توجه به وفت حكات و در نتیجه تَزه شارع از لغو در یک  سئله اوولی استَتاج 
 ده. خاص را ارائه  ی
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 اصول عمليه .4

 حدیث رفع الف.

، تق.یر یا  حذوفی در نظر ان.: بای. برای ح.ی  رفعشیخ انصاری و گروهی از علاا گفته
چه ایَكه  ؛حكم شرعی باش.   «  ا ضیعلاون و » ووون در  « اء»توان. زیرا نای ؛بگیریم

زیرا حكم، فعل  ؛ن.ارد ااضطرار بر انسان به خود حكم یا  كره ش.ن به خود حكم  عَ
عل فا ،بلكه فعل خ.است و خ.اون. ، كلف نیست تا ب.ان  ضطر شود یا بر آن  كره شود

 وجب و  ضطر نیست و آنچه  ربوط به ا ت است  تعلق حكم یعَی افعان خارجی 
و « رفع الفعل الاضطر الیه»بَابراین    ثل خوردن گوشت  ردار عَ. اضضطرار باش.؛ ی

رفع الفعل »یعَی  ؛است هم فعل اراده ش.ه« رفع  ا ض یعلاون»هاچَین از وح.ت سیاق از 
زیرا خود فعل  ؛توان.  راد ح.ی  باش.ح.ی  هم نای سا ظاهر  «الاجهون العَوان

 جهون العَوان یا  ضطرالیه یا  كره علیه و     از ا ت برداشته نش.ه است   سلاانان هم 
لذا اگر ظاهر ح.ی  را در نظر بگیریم لغو   شون.گاهی  ضطر به ا ری یا  كره بر هاری  ی

 بَابراین احتیاج به تق.یر دارد شود، شود و لغو هم از حكیم وادر نایو هذب  ی
، حكم الزا ی    « ا ضیعلاون و » .عی است هه  راد از  ووون در  ولی  رحوم آخون.

توان. دلیل بر برائت باش. و نیازی هم است و در شبهات حكایه و  وضوعیه ح.ی  رفع  ی
رفع شرعی  چون نفا الزام قابل وضع و ؛به تق.یر و حذف و  جاز در اسَاد و     ن.اریم

 :جعفر سبحانی، هاان ؛91 /9 :؛ و.ر، هاان15 /1 :0108خایَی،  ؛511 /5 :0105)بروجردی، ست ا
 ( 981 /5 :؛ خراسانی، هاان915 /5

 مورد ابتال در اصالت االحتياط ب.

ز تكلیف است هه هر دو یا هاه اطراف شبهه،  ورد ابتال ز انی  كلف  یعلم اجاالی  َجِّ
 كلف خارج  یو به طریق اولی هاه اطراف شبهه از  ورد ابتال افرادی از باش.  اگر بعض

و  َجز تكلیف نیست و در این  وارد خود به خود  ن.اردباش.، علم اجاالی ارزشی 
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زیرا وجود  ؛نیستهم عَه ترک ش.ه و نیازی به جعل شارع ن.ارد و نیازی به نهی  ولوی  َهی
؛ حسیَی 950 /9، 159 /1 :)خایَی، هاانشود ی لغو است و از حكیم وادر نایاچَین نهی

 ( 935 /5 هاان: بهسودی،

 امر مولوی به احتياط ج.

یعَی عقل در  باش.؛ یتوسط عقل  ،به است، در شبهاتی هه شک در  كلفطعال به احتیا
زیرا ا ر  ؛توان. به احتیاط ا ر ارشادی هَ. ستقل است و شارع فقط  ی ،درک حسن احتیاط

 ( 511 /5 :)بروجردی، هاانشود  ستلزم لغو است و لغو از  وضی حكیم وادر نای آن ولوی به 

 اعتبار قدرت در تکليف د.

 ستلزم این است هه  تعلق ا ر،  ،ایجاد داعی و ا ر و بع  نسبت به چیزی توسط شارع
وجه  الز ه این است هه تكلیف به   خواه. بود ستلزم  حان  ؛ وگرنه ق.ور  كلف باش.

ه  كلف ق.رت انجام آن را ن.ارد از نظر عقلی قبیح و لغو است و از  وضی حكیم چیزی ه
 ق.ور  كلف ناجا ع بین چیزی باش. هه  ق.ور و  ،شود  البته اگر  تعلق تكلیفوادر نای

ا تثان ناوده و  رازیرا  كلف فقط  ق.ور  خواه. بود؛است  حان نیست، ولی باز هم لغو 
در ضان اعتبار ق.رت در تكلیف یا به حكم عقل یا   ه جا ع نیستای برای تعلق ا ر بفای.ه

 حان  ،چون تكلیف به  یر  ق.ور ؛ قتضی خطاب ثابت است و در هر وورت فرقی ن.ارد
 ( 011 /5 :؛ فیا ، هاان58 /5 :تا)عراقی، بیو لغو است 

 دوران امر بين متباینين هـ.

ده. ا ر بین  تبایَین تفصیل  یورد دَوران  رحوم آخون. بع. از ایَكه در بح  اشتغان در  
تكلیف هه  جاییباضجاان، فعلی  ن جایع الجهات باش. و  ی هه تكلیف  علومیبین جا
وسیله علم ه هَ. به تَجز تكلیف بدر وورت اون حكم  ی ؛ ن بعض الجهات باش.فعلی 

شرعی را  حكم  اجاالی و در وورت دوم، علم اجاالی را  َجز ن.انسته و ادله برائت
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   هَ.طی ذهر  ییبح ، برای تَجیز علم اجاالی شرادر تَبیهات   دان. ی
چه  ؛باش.  بتالط آن است هه  كلف عادتا  به جایع اطراف علم اجاالی ییكی از شرا

دیگر علم  ،عادی  كلف باش. یره ابتالیایَكه اگر بعضی از اطراف علم اجاالی خارج از دا
 زیرا نهی از چیزی، برای آن است هه داعی  كلف بر ترك ؛داشت اهیمبه تكلیف فعلی نخو

ا كان انجام بود عادتا   كلف آن گردد و این فقط در  واردی وحیح است هه اگر نهی نای
گاه  كلف در هَیم هه طبق روان عادی زن.گی، هیچا ا اگر  وردی را فر  داشت را  آن

و.ور فعل لغو لغو و بیهوده خواه. بود، و چون آن،  گیرد نهی ازآن قرار نای  عر  انجام
نهی فعلی شرعی، وجود نخواه. داشت  در چَین  واردی  ،از خ.اون.  تعان  حان است

دیگر علم به تكلیف فعلی ن.اشته  ،اگر بعضی از اطراف علم اجاالی  بتالبه نباش. بَابراین،
  (111 :خراسانی، هاان) و حكم، برائت است

 نتيجه

ون و قواع. عقلی بسیاری در دانش اوون تأثیرگذار بوده است  این قواع. عقلی در او
هرچَ.  ؛ان.های دیگری چون فلسفه و هالم  ورد بح  واقع ش.ه و به اثبات رسی.هدانش

دانش اوون فقه قواع.ی را  :یی. آنها آ .ه است  به عبارت دیگرأآیات قرآنی فراوانی نیز در ت
از  ؛های خود استفاده ناوده استو هالم وام گرفته و در است.ضن از علو ی چون فلسفه
است « باض را  اافعان الله  علل»و « حسن و قبح عقلی»قاع.ه  ،جاله این اوون عقلی

ااواَت سوره دخان  93و  98یی. آیات زیادی از قرآن از جاله آیات أهه  ورد ت ا السا ََ "َو  ا َخَلقن
هُ  ََ َ  َو  ا َبی رن

َ َلُاون" قرار گرفته َو ارن َثَرُهمن ض یعن هن َحقِّ َو لَكنا َأ َاُهاا َإضا َبالن اا ضَعَبیَن  ا َخَلقن
اوا ر،  فاهیم، عام و خاص،  الز ات   انَ. د با استقرا در ابواب  ختلف علم اووناست  

 د عقلیه، اجزا،  ق. ه واجب، ض.، ترتب،  باح  حجت، تعار  ادله و اوون عالیه
فر   ورد در بسیاری از  باح  علم اوون به عَوان سیشاوون عقلی  ذهور دی. روشن گر

  استاستفاده قرار گرفته و از  بادی تص.یقی  سائل آن علم 
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 تابنامهک

                                                                                                        
یم  قرآن کر

اهبر ضیائی، الطبع اضولی قم،  كتبه آیت تحقیق علی الیاقوت فی علم الکالم،ابن نوبخت، 
  ق0109، یالعظای الارعشی الَجفالله 

 ق 0845، ، قم، الشریف الرضیشرح المواقف، ایجی، سی. شریف
   ق0111الله  رعشی نجفی،  كتبه آیتقم، قواعد المرام فی علم الکالم، بحرانی، ابن  یثم، 
  ق0105انصاریان، قم،  الحاشیه علی الکفایه االصول،بروجردی، شیخ، 

 ق 0113، ، قم، شریف الرضیشرح المقاصدتفتازانی، 
 جاع قم، تحقیق سی.  حا.حسین رضوی هشایری،  الوافیه فی اصول الفقه،تونی، فاضل، 

  ق0105فكر اضسال ی، 
  تا، بینا صر، بیشرح المواقف، جرجانی، علی، 

 داوری، ،الله خوئی(، قم)تقریر درس آیت مصباح االصولحسیَی بهسودی،  حا.سرور، 
  ق0101

   تابی دارالفكر، ،بیروت، یانروح الب حقی بروسوی، اسااعیل،
ید االعتقادحلی، حسن بن یوسف )عال ه حلی(،   :، تصحیحکشف المراد فی شرح تجر

   ق0109  ؤسسه الَشر اضسال ی، ،زاده آ لی، قماستاد حسن
  0911اپ چهارم، دار الكتب اضسال یه، تهران، چ اصول االستنباط، نقی،حی.ری، علی

  تابی اسال یه،، تهران االصول، ةکفایخراسانی،  حا.هاظم، 
 وسسه تَظیم و نشر آثار ا ام قم،  ،ةالکفای ةفی التعلیق ةانوار الهدایالله، خایَی، روح

  0919خایَی، 
یرات فی االصول،خایَی،  صطفی،    ق0108، تهران، تَظیم و نشر آثار ا ام خایَی تحر

یراتخویی، سی.ابوالقاسم،   ؤسسه  طبوعاتی قم، نائیَی(،  )تقریر درس  حقق اجود التقر
  ق0101دیَی، 
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تقریر  حا.اسحاق فیا ، قم، دارالهادی  المحاضرات فی اصول الفقه،، دددددددد
 ق 0101سوم،  اپچللاطبوعات، 

، بیروت، دارالكتب الکشاف عن حقایق غوامض التنزیلز خشری،  حاود بن عار، 
  ق0111العربی، 

  0989، ×، قم،  وسسه ا ام وادقام فیها الخالفاإلنصاف فی مسائل دسبحانی، جعفر، 
 تا بیدار الفكر،  ،)تقریر درس ا ام خایَی(، قم تهذیب االصول،، دددددددد

قلی حبیبی، تهران، نجف :تصحیح شرح االسماء الحسنی سبزوارى،سبزواری، هادی، 
  0915، دانشگاه تهران

 اپچَانی  كتبه الا.رسه، بیروت، دارالكتاب اللب دروس فی علم االصول،و.ر،  حا.باقر، 
   ق0111دوم، 

ترجاه  وسوی ها.انی، قم، دفتر  ،المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی،  حا.حسین،
  0811سَجم،  اپچانتشارات اسال ی، 

، ، تهران، ناور خسرو، چاپ سوممجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی، فضل بن حسن،
0814  

اون،  اپچبیروت، دار الاعرفه،  ،البیان فی تفسیر القرآنجامع طبری،  حا.بن جریر، 
   ق0104

، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ التبیان فی تفسیر القرآنطوسی،  حا. بن حسن، 
  تا، بیاون

  0911اپ اون، قم، ستاره، چ عده االصول،، دددددددد
اهبر ضیائی، علی :تصحیح ،اشراق الالهوت فی نقد شرح الیاقوت، عبی.لی، عای.ال.ین

  0830، تهران،  یراث  كتوب
 جتبی  حاودی، سی.  َذر الحكیم، قم،  :تحقیق مقاالت االصول،عراقی، ضیاءال.ین، 
  ق0151اپ اون،  جاع فكر اضسال ی، چ

   تابی ؤسسه نشر اضسال ی، ، قمنهایه االفکار فی مباحث االلفاظ، ، دددددددد
، قم،  جاع ، تحقیق ضیاء ال.ین بصریفی شرح واجب االعتقاداالعتماد فاضل  ق.اد، 
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 ق 0105، البحوث اإلسال یا
اپ سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چ مفاتیح الغیب،،  حا. بن عاررازی، فخر 

 ق 0151
الله خویی(، قم، دار )تقریر درس آیت محاضرات فی اصول الفقه،فیا ،  حا.اسحاق، 

   ق0101 اپ سوم،الهادی، چ
، ، بَیاد بعثت،  رهز چاپ و نشر، تهران، چاپ سومتفسیر احسن الحدیثاهبر، قرشی، علی

0811  
 ق 0918  كتبه العلایه اضسال یه،، تهران قوانین االصول،قای، ابوالقاسم ) یرزای قای(، 

  0913قم، و.را،  بیست گفتار، طهری،  رتضی، 
  تابیفكر، دار ال، قم اصول الفقه، ظفر،  حا.رضا، 

، چاپ اون ،قم،  ؤسسا دار الكتاب اإلسال ی تفسیر الکاشف،، 0141 غَیه،  حا. جواد، 
 ق 0141

  0811، چاپ سی و دوم ،تهران، دار الكتب اإلسال یا تفسیر نمونه، كارم شیرازی، ناور، 
  ق0100 اپ سوم،چ .رسه اض ام ا یرالاو َین، قم،  سلسله القواعدالفقهیه،، دددددددد

 ق 0115، قم منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، حا.جعفر،   وسوی جزائری، سی.
تحقیق عباس قوچانی، دارالكتب اضسال یه، تهران،  جواهر الکالم،نجفی،  حا.حسن، 

  0915اپ دوم، چ
یه،وحی. بهبهانی،  حا.باقر،   ق 0105  جاع الفكر اضسال ی، ،قم فوائد الحائر

 



 

 



 

 

 


