
  
  
  

 فلسفه قواعد فقهیه

  *ابوالقاسم علیدوست
  یاسالم یشۀپژوهشگاه فرهنگ و اند یاراستاد دروس خارج فقه و اصول و دانش

  )27/6/95 :پذیرش؛ تاریخ 21/4/95ریافت: (تاریخ د 

  چکیده
ـ زاو نیا از یکی: دربارة آن وجود داردپژوهش  امکان هیاز مسائل دانش فقه است که از دو زاو یکی هیفقه قواعد  کـه  هی
از  یکه با نگاه هیزاو نیو دوم از ا ردیگ صورتپژوهش  يدیجد قواعددر زمینۀ  ای وندش یبازپژوه موجود يها قاعده

 است کـه مسـائل   نیمشکل مهم ا کیدوم  ۀیشود. در زاو نیتدو هیقواعد فقه ۀکاوش و فلسف هیفقه ةخود قاعد رون،یب
 و فقـه  دانـش  يهـا  روش از استفاده با و یاصول و یفقه منابع بر هیتک با مقاله نیادر  ؟کدامند دید ۀیزاو نیدر ا مطرح

 يدوم در حـد  ۀو در درج شوند نیتدو »هیقواعد فقه ۀفلسف«هم از مسائل م يا منظومه ایم دهیاول کوش ۀاصول، در درج
 شودمطرح  دربارة آنها يشنهادیپ ۀیو فرض یمسائل را به اجمال بررس نیا شده است یسع داد یمقاله اجازه م يکه تنگنا
  .خواهد شداقدام  زین ها هیاقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرض تیحال با رعا نیو در ع

      يواژگان کلید
  .یی، قواعد فقهیهگرا اسیق و ییگرا قاعده ه،یقواعد فقه میو تقس فیتعرتخصیص قواعد فقهیه، 
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  مقدمه
 يسـو  از و شود ه میوجه دوم دانش اصول فقه شمرد ییاز سو یدر فقه اسالم هیفقه قواعد

از تکـرار   يریجلوگ سببواحد  یحکم لیدر ذ  و پراکنده ییجز احکام کردن جمع با گرید
 دو. خواهد شـد  یدقت و کاهش حجم آثار فقه شیاز مسائل همسان و موجب افزا ياریبس
داشـته   يا ژهیـ توجـه و  یعنصـر علمـ   نیدانش فقه به ا یکه اهال کند یاقتضا م ادشدهی ۀیسو

وار بـه   کند: ساحت نخسـت توجـه قاعـده    یدر دو ساحت تجل شاید ژهیتوجه و نی. اباشند
 ةاسـت و سـاحت دوم بحـث دربـار     یقواعد فقه نییکشف و تب يو تالش برا یاحکام فقه

 ،بـوده  نیقیفـر  هـان یفق توجـه  مورد ربازید از نخست ساحت. خواهد بود هیخود قواعد فقه
 يبـرا  تـالش  امکـان هنـوز   واست هنوز اشباع نشده  زیساحت ن نیا یعلم تیهرچند ظرف

وجود  شده افتهی قواعد يبرا دیجد يها مخصص و دهایمق افتنی ای دیجد یفقه قواعد افتنی
مقالـه در   نیـ ادر اسـت.   نشـده توجـه   متمرکز و مستدل صورت به دوم ساحتاما به دارد. 
از مسـائل   يا و منظومه یمکن یرا بررس آن تیماه ،هیبه قواعد فقه رونیاز ب یبا نگاه یمصدد

منجـر   هیـ قواعـد فقه  ۀتا به تکون فلسـف  یمآور دیپد )است ینگاه نیچن ةدییزا که(مهم را 
کـه در   کنـد  یمجال تنـگ اقتضـا مـ    نیبه آن منظومه آن هم در ا یابیدست ۀدغدغ اًطبع. ودش

ـ   1دهیپد نیآن هم در اهم مسائل ا ،حداقل به شده مطرح يها لهئمس یبررس ه قناعت شـود. ب
آن از  ادیمشابه، روش اصـط  يتفاوت آن با نهادها ه،یقواعد فقه یخیتار ریس دیبا منظور نیا

  .   دنشو یبررس جمالمقاله مطرح و به ا نیدر ا ،دست نیز اا یمنابع و مسائل

  هیفقه قواعد یخیتار ریس
 خیو تار هیقواعد فقه »عیتشر« خیتار نیاست ب ستهیشا ه،یقواعد فقه یخیتار ریس یبررس در

                                                        
. براساس متن فوق در پیوند با فلسفۀ قواعد فقه، مسائل دیگري نیز امکان طرح دارند. لکن آنچـه در ایـن   1

  د، جامع مسائل مهم این پدیده است. شو مقاله، بیان می



  345  یهفلسفه قواعد فقه

همـان   هیـ قواعـد فقه  عیتشـر  خیاست که تـار  نیا قتیآن گسست افکنده شود. حق »نییتب«
اسـت.   یاحکـام شـرع   نییتب خیهمان تار زیآن ن نییتب خیو تار تعیاحکام شر عیتشر خیتار
وتَعـاونُواْ  « ۀفیشر ۀیآ ای) 1(مائده:  »یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُود« ۀفیشر ۀیآ یمثال وقت يبرا

 ،) نـازل شـد  91(توبه:  »من سبِیلٍما علَى الْمحسنینَ « ۀفیشر ۀیآ ای) 1(مائده:  »علَى الْبرِّ والتَّقْوى
 النـاس « فیشـر  ثیحـد  یوقت چنانکه. ددنشده بو عیتشر اتیآ نیموجود در ا یقواعد فقه

 عیتسلط تشر ةقاعد زیصادر شد ن )7 ح، 272: 2 ج ،1410 ،یالمجلس» (اموالهم یعل مسلطون
 ثیحـد  ایـ فـوق نـازل شـده     اتیـ است کـه آ  یهمان زمان زیابالغ قواعد ن خیشده بود. تار

  صادر شده است.  یهبه اذن ال فیشر
است کـه   نیا نداردنیاز  يجد یروشن است و به بررس یخیتار ریکه در س یمهم ۀنکت 
 نجایا در که يا لهئمس اما. گردد یمباز يبه عصر نبو قیقواعد بر مصاد قیزمان تطب نیآغاز

ـ ا نیاز خواهد داشـت  یبه بررس در  هیـ عـد فقه و نگـارش قوا  نیتـدو  خیاسـت کـه تـار    نی
   گردد؟ یبازم یو فقه اهل تسنن به چه زمان هیفقه امام یادوارشناس
نگـارش قواعـد    خیاند که تار گفته یبرخ هیدر فقه امام هینگارش قواعد فقه خیتار ةدربار

که  سندهینو ۀجمل نیو با استناد به ا شود یاول آغاز م دیبا کتاب القواعد و الفوائد شه هیفقه
کتـاب   نیـ ماننـد ا  یاصـحاب، کتـاب  « :اسـت  نوشته خازن تاب خطاب به ابنک نیا ةدر اجاز
 نیکتـاب را نخسـت   نیـ ) ا187 :4، ج 1410 ،ی) (مجلسـ االصحاب مثلـه  عملیلم » (اند ننوشته

  ).  11 :تا یب ،يزیمهر: ك(ر اند دانسته هیکتاب در قواعد فقه
 ،خیر ای شود یقلمداد م هیقواعد فقه واالشباه و النظائر جز نکهیدر ا دیبا ترد گرید یبرخ

ـ با ،کرد قلمداد هیفقه قواعد زین را النظائر و االشباه بتوان اگر که اند گفته  یحلـ  دیسـع  ابـن  دی
 نیتـدو  در »النظائر و االشباه نیب الجمع یف الناظر نزهۀ« کتاب فیلأت دلیل به را) ق698 - 610(

   .)7 :تایب م،یالحک: ک(ن دانست مقدم اول دیشه بر هیفقه قواعد
 کـه  ستین مشخص یدرست بهباید گفت  زیفقه اهل تسنن ن خیدر تار هیقواعد فقه ةدربار

شده اسـت؟ امـا بـر     فیلأت یکس چه توسط و یزمان چه در هیفقه قواعد در کتاب نینخست
 ي(متوفـا  یکرخ ابوالحسن از شده نقل اصول بتوان دیشا دهیرسما که به دست  ياساس آثار
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 ةژیـ و کـه ( قاعـده  39 کتاب نیادر دانست.  هیقواعد فقه ةدربار نیتدو نیق) را نخست 340
چـرا   ،اند دانسته اصول را ها قاعده نیا نیز برخی کهاست  شده يآور جمع هستند) یفقه حنف

بـر اسـاس آن    یحنفـ  ۀبوده کـه فقـه ائمـ    یاصول انیکتاب ب نیا نیاز تدو یکه هدف کرخ
  شده است.  نیتدو
 یکتـاب اصـول   ای هیکه در کتب تراجم از کتاب قواعد فقه  شده یمدع معاصران از یکی

 ،ي(بغـداد  »الفهرسـت «در  میآنکـه ابـن النـد    بـا  1!اسـت  نشده دهیداثري  یمنسوب به کرخ
ـ  التراجم تاج« در )ق879 - 802( ) و ابن قُطلُوبغـا 258: 1417 ـ الحنف طبقـات  یف  قطلوبغـا، ( »ۀی
انـد   نسـبت داده  یو به کرخـ  اند برده نام را» الفقه یف المختصر«نام  اب ی) کتاب13 :1 ج، 1413

ـ  کنزالوصـول «کتاب در ضمن کتـاب   نیاست. ا یقواعد کرخ ایهمان اصول  که احتماالً  یال
  منتشر شده است.  »يالبزدو اصول«به  مشهور »االصول معرفۀ

 کننـدگان  نیهسـتند کـه از تـدو    هم يگرید انیاهل تسنن، فقه هانیفق انیاز م حال نیبا ا
 یحنفـ  یقاض ،یعمر الدبوس بن دیعب دیابوز هانیفق نیا از یکی اند؛ شده شمرده هیفقه قواعد
ـ  کتـاب  و درگذشته ق 430 سال در کهاست  . اسـت  مانـده  يجـا  بـر  يو از النظـر  سیتأس

 ق 507 سـال  در کـه بـوده   دوسـت  ابـن  بـه  معـروف  یغام حسن بن یمک بن محمد يگرید
ق درگذشـته و   613کـه در سـال    بوده یافعش یابوحامد جاجرم زین یاست. سوم درگذشته

عبدالسالم  بن نیمانده است. سرانجام عزالد يبر جا ياز و »هیالشافع فرع یف القواعد«کتاب 
کـرده   نیرا تـدو  »االنـام  مصـالح  یف االحکام قواعد«کتاب  بوده که )ق 660 (متوفاي یشافع

  است.

   یاصول ةقاعدو گسست آن از  هیقواعد فقه فیتعر
 را یاصـول  قواعـد  و هیفقه قواعد نیب تو گسس هیقواعد فقه فیتعر در موجود يها دگاهید
  :کرد میتقس ها دگاهید نیا به توان یم

                                                        
 327بن عبدالوهاب الباحسین، القواعد الفقهیۀ:  یعقوب .1
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   ینییمحقق نا دگاهید )الف
اسـت کـه    نیـ ا هـا  دگاهیـ از د یکی ،یو قواعد اصول یقواعد فقه نیب گسستو  فیتعر در

مجتهـد اسـت امـا قواعـد      ةژیو )اطاستنب در آن بودن واسطه لیدل به( یاصول ةقاعدکاربست 
 از ینیینـا  محقـق . مفید است مقلد و هم مجتهد يبه فقه، هم برا میمستق تعلق لیدل به هیفقه

 :4 ج، 1376 ،ی(کـاظم  اسـت  کـرده  حیتصر نه آب و گفته سخن يشتریب وضوح با نکته نیا
 خیشـ  تکلمـا  از را دگاهیـ د نیـ ا چندهر .)345 :2 ، ج1352 ،ییخو يو موسو 310و  309
    ).320 :تایب ،ي(انصار کرد استظهار توان یم زین يانصار اعظم
 قیـ تطب ییخـو  محقق نگاه در. است شده نقد ییخو محقق توسط ،ینیینا محقق دگاهید

 یبرخ قیمصاد صیتشخ ییچون مقلدان توانا ،به مقلدان سپرد توان یرا نم هیقواعد فقه ۀهم
و قواعـد   هیـ قواعد فقه نیگسست ب يرا برا يعنصر نیچن رو نیرا ندارند. از ا هیقواعد فقه

را ارائـه   يگـر ید شـنهاد یعنصر پ نیا يخود به جا یی. محقق خوداند یم ناپذیرفتنی یاصول
بـودن قواعـد    يو کـاربرد  هیـ بودن قواعـد فقه  یقیدو قاعده را در تطب نیو تفاوت ا کند یم

 ةاسـت کـه قاعـد    نیقاعده در ادو  نیتفاوت ا ي. از منظر وداند یدر مقام استنباط م یاصول
 بـر  بـودن  ریپـذ  فقط انطباق هیفقه ةاما در قاعد ،کاربرد دارد یدر استنباط حکم شرع یاصول
  ).  11تا  8 :1 ج، 1417 اض،یف: ك (ن است شده اخذ قیمصاد
سـخنان محقـق    یدر برخـ  رایـ ز ،سـت ین پذیرفتنی ،ییمحقق خو ۀمناقش رسد یم نظر به

بوده است.  ییمحقق خو ۀمناقش متوجه خود يو دهد یم نشان که دارد وجود ینیقرا ینیینا
 اریـ در اخت حاتشیو توض دهایق ۀبا هم هیفقه قواعد از کی هراگر قلم  نیبه گمان صاحب ا

مثـال در   يقواعد در مقلدان وجود خواهد داشت. برا ۀهم قیتطب ییتوانا ،ردیمقلدان قرار بگ
ـ الغ مـال  اتلف من« مبهمِ ارتعب يجا ضمان اتالف، اگر به ةقاعد نییتب  »ضـامن  لـه  فهـو  ری

ن« واضحِ عبارتن أتلَف مدر را »متـه یق أو بمثلـه  ضامنٌ له فهو بالإذنٍ ریالغ مال حقٍّ ریغ م 
  بکند.  قیتطب قشیتوانست آن را بر مصاد خواهد یراحت بهوي  ،میبده قرار مقلد اریاخت

 ةقاعـد  کیـ  اگـر  کـه  اسـت  کرده حیتصر مکرراً دگاهشید نییتب در خود ینیینا محقق
 قیقاعـده بـر مصـاد    قیاو امکان تطب يبرا ،ردیمقلد قرار بگ اریدر اخت ودشیق عیبا جم هیفقه

 »ودیالق عیجم« ةدواژیکل به ییخو محقق توجه اگر). 345 :2وجود خواهد داشت (همان، ج 
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  .شست یم ینییدست از مناقشه در کالم نا دیشا شد، یجلب م شتریب
  صدر دیشه هدگاید )ب
 کـه  است نیا یاصول قواعد از یفقه قواعد گسست در اریمع صدر باقر محمد دیس منظر از

 بـاب بـه   یاصـول  قواعـد  کـه  یحـال  در دارد؛اختصاص  یمشخص یبه باب فقه یفقه قواعد
اسـت   واضح). 345 :1 ج، 1405 ،يشاهرود ی(هاشم دنندار اختصاص فقه ابواب از یخاص
 از یکـامل  نیـی تب چنانکـه  ،شـود  مین ارائه یقهو ف یاصول ةقاعد از ینییتب دگاهید نیادر که 

  .ستین هم یاز اصول یفقه ةقاعد گسست
    ینیخم یمصطف دیس دگاهید )ج
واسـطه   هیـ در ثبوت و قواعد فقه ۀواسط یاصول قواعد که است آن بر ینیخم یمصطف دیس

 »ثبـوت  در اسـطه و«از  يمقصـود و  ظـاهراً ). 40 :1 ج، 1418 ،ینـ ی(خم در عروض هسـتند 
 ةامـا قاعـد   شود،استدالل  به آناست که در استنباط  نیا یاصول ۀلئاست که شأن مس نیهم
 ینقـش واسـطگ   چیموضـوع هـ   يبـرا  یچون در مقام ثابت شدن حکم ،ستین چنین هیفقه

  بر مورد است.  قیبلکه تنها شأنش همان تطب ،ندارد

  دهیبرگز دگاهید )د
 ةقاعـد  از آن گسسـت  انیب باباید را  هیفقه ةقاعد فیعرکه ت شود میآنچه گذشت واضح  از

به دو نکته  دیبا یو قواعد اصول هیفقه ةقاعد تفاوت به پرداختن از شیپدنبال کرد و  یاصول
از آنجا شـروع   یو مسائل اصول یقواعد فقه نیگسست ب ۀتوجه داشت: نخست آنکه دغدغ

کـه   يا با آنکه سنخ گزاره اند، شده از مسائل دانش اصول قلمداده هیشده است که اصول عمل
ـ   یابتـدا نگـاه   دیدوم آنکه با شود؛ محسوب می یفقه ةعدقا ،است هیعمل اصولدر   ۀبـه ادل
کـه   شـود  یچگونه موجـب مـ   يا هر قاعده ۀافکند و مالحظه کرد که ادل هیقواعد فقه یبرخ
 ةاز قاعـد  نهـا یاخـتالف برداشـت فق   ۀشـ یمثـال ر  يما از آن قاعده تفاوت بکند. بـرا  ریتفس

ـ ا بر دال لیدل عنوان الضرر به ثیکه حد گردد یبازم نجایبه ا »الضرر« بـر   صـرفاً  ،قاعـده  نی
 اول دگاهیـ د بـر  بنـا  داللـت دارد.  زیـ آنکه بر اثبات حکم ن ایداللت دارد  ياحکام ضرر ینف

 يا نـه گو را به یفقه ةقاعد دیبا حکم باشد نه اثبات حکم؛ قهراً ینف هیفقه ةقاعدشاید  اصوالً
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 ۀلئصورت گسست مسـ  نیشامل شود. روشن است که در ا زیحکم را ن ینف که کرد بسامان
 یرا بـه بـاب خاصـ    هیکه قواعد فقه ی! کساندشو یتا چه حد فراخ م یفقه ةاز قاعد یاصول

 شـود،  یم يابواب فقه جار ۀبرداشت در هم نیالضرر که با ا ةقاعد ةدربار ،دانند یممختص 
  . دخورن یبه مشکل برم

  گفت:  نیچن یفقه ةقاعد فیتعر در دیبا رسد یم نظر به نکته دو نیا به توجه از پس
 ایـ  یحکـم فقهـ   کیکه محمول آن  يا عبارت است از هر گزاره یفقه ةقاعد«

 یحکم فقه کیهرچند خودش  ،از فقه باشد ایاست  یفقه حکم از شده انتزاع
  ».نباشد...

  :ردیگ یم دربر را لیذ موارد فیتعر نیا که است روشن
  عام است؛ یالتعاد که حکم فقه ةقاعد) الف
  انتزاع شده است؛ یفیتکل یکه از حکم فقه نهیب تیحج ةقاعد) ب
 فقـه  از حـال  هـر  بـه  یول ،ستین یحکم فقه یمبان یالضرر که بر اساس برخ ةقاعد) ج
  است؛
 یمسـتقل  حکـم  را اباحـه  و تیـ حل کـه  ییهـا  دگاهید اساس بر االباحۀ و ۀیالحل اصالۀ) د

  . دانند یم گرید ۀاحکام چهارگان یبلکه نف ،دانند ینم
 نیبـه همـ   زیـ ن گـر ید هـاي  فیـ تعر کـه  کرد ادعا توان یم مختار فیتعر شدن روشن با

اسـت نـه    قیتطب هیفقه ةقاعد شأن زین شده ارائه فیچون بر اساس تعر ،دنگرد یبازم فیتعر
) ینـ یخم یمصـطف  دیسـ  فیـ عرت بـه (اشـاره   موضوع يبرا یشرع حکم ثباتوساطت در ا

 لیتحصـ  یحکـم شـرع   کیـ  يرا بـرا  یحجتـ  هیـ فقه ةقاعـد  فیتعر نیا اساس بر کهچنان
  . استحاصل شده  قبالً کهکند  اقامه میرا  یبلکه حجت ،کند ینم

 ۀلئچـون مسـ   ،افکنـد  گسسـت  هیـ فقه قواعد و یاصول قواعد نیب توان یم بیترت نیه اب
انتـزاع شـده اسـت و نـه از فقـه شـمرده        یفقهـ است و نه از حکـم   ینه حکم فقه یاصول

  .است موضوع يبرا یثبوت حکم شرع منظور هب يا واسطه بلکه صرفاً ،شود یم
 اصـرار  نـه  نگارنـده  کـه  شود اشاره است ستهیشا هیفقه قواعد فیتعر از بحث انیپا در
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 مسـائل  در را آنهـا  کـه  دارد اصـرار  نـه  و کند خارج هیفقه قواعد از را هیعمل اصول که دارد
 ایـ  یفقهـ  حکـم  اگـر  کـه  دانـد  یم يحکم را جار نیهم زیآنها ن ةو دربار کند داخل یاصول
محسـوب   یاصـول  ةوگرنـه قاعـد   ،هستند هیفقه ةقاعد ،باشند فقه از ای یفقه حکم از منتزع

  . شوند می

  عتیشر مقاصد و هیفقه قواعد
شـارع مقـدس    ،یشـرع  احکـام  عیتشـر  و یآسـمان  يهـا  کتاب لونزبعث رسل و  يورا در

ـ با هیدر کنـار مقاصـد شـرع    انـد و  شـده  دهیـ نام »هیشرع مقاصد«دارد که  یاهداف مهم از  دی
مربـوط   عتیشـر  تیـ به کل و هستند يتر ییسخن گفت که اغراض جز زین يگریاغراض د

 انـد  دهینام »الشرائع علل«اغراض را  نیا .از احکام ارتباط دارند یبلکه به حکم خاص ،ستندین
  ).  130تا  128 :1384 دوست،ی(عل

 ،دهـد  یمـ  لیتشـک  را یشـرع  قواعد و احکام ادیبن عیشرا علل و عتیشر مقاصد هرچند
چـون مقاصـد و    ؛شـوند  ینم محسوب) اخص يمعنا (به عتیشر وتوجه داشت که جز دیبا

 نیـ ا ۀجینت. دنریگ یم قرار يگرید يسو در عتیشر و احکام خود و سو کی در عیعلل شرا
کـه   يا از ادلـه  ،مقاصـد و علـل هسـتند    ةکننـد  انیـ کـه ب  يا که ادلـه ضرور آن است  کیتفک

 فـه یدو طا نیـ ا نیاز خلط ب هیو فق خواهند شد کیتفک شوند، محسوب میاحکام  ةکنند انیب
  . ماند یدر امان م شود)  یم یفقه ۀمغالط در وقوع موجب که(از ادله 

  هستند: یاحکام و قواعد شرع ةکنند انیب یهمگ ریز ۀمثال ادل يبرا 
  ؛»یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود«
  .دیکن وفا) قراردادها(و  ها مانیپ به د،یا آورده مانیا که یکسان يا

  ؛»وأَقیموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّکَاةَ وارکَعوا مع الرَّاکعین«
رکـوع   کننـدگان  رکوع راههم و بپردازید، را زکات و دارید، بپا را نماز و را نماز

 کنید (و نماز را با جماعت بگزارید). 

در استنباط احکام از آنها اسـتفاده   دیمقاصد و علل هستند و نبا ةکنند نییتب ریز ۀادل یول
  شود: 
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نَّ اللَّـه  هو الَّذي ینَزِّلُ علَى عبده آیات بینَات لیخْرِجکُم منَ الظُّلُمات إِلَـى النُّـورِ وإِ  
) یمحر وفلَرَء ؛)9: دیحدبِکُم  

 از را شـما  تـا  کند مى نازل[محمد]  اش بنده بر روشنى آیات که است کسى او 
  . است رحیم و مهربان شما به نسبت خداوند و برد؛ نور سوى به ها تاریکی

  ؛)45: العنکبوتإِنَّ الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْکَرِ (
  .دارد بازمى گناه و ها زشتی از) را(انسان  نماز

 یفقه قواعد و احکام از عتیشر مقاصد کیتفک اجتهاد یشناخت روش لوازم نیتر از مهم
 یمقاصد هرچند گاه ةکنند انیاحکام و قواعد است. نصوص ب ۀمقاصد از ادل ۀادل گسست و
 در آنهـا  خـود  بـه تـوان   نمـی  ؛نـد دار ياحکام کاربرد ارزشمند ةکنند انیب ادله مفسر عنوان به

شده اسـت کـه در    یینکته گاه موجب اصدار فتاوا نیاستناد کرد. غفلت از ا احکام استنباط
 در را لیـ دل از فـه یطا دو نیـ ا کیـ تفک يهـا  روش نگارنده. ندارند یبازار فقاهت ارزش کاف

  ).41 ةشمار، 1384 بهار ،دوستی(عل است کرده يواکاو ياجداگانه ۀمقال

  فقهیه قواعد ماتتقسی
 نبـۀ ج از مثـال  يبـرا  انـد،  کـرده  میتقس یگوناگون اقسام به مختلف جهات از را هیفقه قواعد

ـ ابـواب قفـه    ۀکاربردشان در ابواب فقه به قواعد عام (که در هم زانیم  يجـار  هـا اکثـر آن  ای
 در. انـد  کـرده  میتقسـ ) دنشو یم يجار یخاص باب در تنها(که  خاص قواعد به و) دنشو یم
 یبررسـ  )در اسـتنباط دارد  یپررنگـ  ریثأتـ  هـا آن بـه  توجه که( را مهم ماتیتقس یبرخ نجایا
  .میکن یم

  یمیبه قواعد منصوصه، مصطاده و تعل میتقس )الف
 یمشخصـ  ۀیـ آ ای ثیضرر از حد ینف ةحرج و قاعد ینف ةقاعد دنمان هیفقه قواعد از یبرخ

 حیتصـر  زیبزرگان ن یچنانکه برخ» ملکمن حاز « ةقاعد مانند گرید یبرخ اند، آمده دست به
بلکـه از نصـوص    ،اند امدهین دست به یمشخص لی) از دل145 :1 ج تا،یب ،يدیاند (توح کرده

در دانش فقـه   زیاز قواعد ن ینوع سوم ،دو نوع قاعده نیاند. در مقابل ا شده ادیاصط یمختلف
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 ،شـده اسـت   ادیاصـط  يعددمت ۀو نه از ادل آمده دست به یمشخص لیوجود دارد که نه از دل
 يگوهـا و گفـت  و مفاهمـات  و فقـه  دانـش  تعلـم  و میتعل يازس آسان يبرا بلکه فقها صرفاً

  .اند پرداخته و ساخته را آنها دارد، رواج خودشان نیب در که يا هانهیفق
و نـوع   »مصطاده قواعد«نوع دوم را  ؛»منصوصه قواعد«قواعد را  نینوع اول از ا توانیم

 زیـ ن »النظائر و االشباه«توجه داشت که نوع دوم را گاه  دینام نهاد. با »یمیتعل عدقوا«سوم را 
   .اند دهینام

 مرحـوم  دگاهیـ فهو له ضامن) را از د ریضمان اتالف (من اتلف مال الغ ةمثال قاعد يبرا
 نیـ کرده اسـت کـه ا   حیتصر يچون و ،دانست مصطاده یفقه قواعد از دیبا جواهر صاحب

نصوص قرار گرفتـه   یبرخ ةشارادانش فقه دارد، تنها مورد  در یاوانبرد فررکا نکهیقاعده با ا
بـاب دهـم،    اتیـ نصوص، روا یاز برخ يمنظور و ظاهراً). 60 :37 ج، 1392 ،ی(نجف است

 تیـ روا و پـنجم  باب از دوم تیروا و عهیالش و چهاردهم از کتاب الشهادات وسائل ازدهمی
 االجـاره  کتـاب  از هجـدهم  بـاب  اتیـ روا و عهیالشـ  وسـائل  الرهن کتاب هفتم باب از دوم

  . است مشابه اتیروا گرید و عهیالش وسائل
ـ با )ره( ینـ یامام خم حاتیبا توض زیرا ن» حرّم ثمنه ئایإن اهللا إذا حرم ش« یفقه ةقاعد  دی

ادلـه   انیـ کند در م انیمطلب را ب نیکه ا ینوع مصطاده دانست، چون نص مشخص نیاز هم
کرده اسـت کـه در مـوارد     حینکته تصر نیبا اشاره به هم زین )ره(ینیام خموجود ندارد و ام

و ...  هرشـو  الکاهن، اجر ،یالبغ مهر ،هعذر کلب، ،هتیمسکر، م ذ،یمانند ثمن خمر، نب یخاص
بـر مناسـبات حکـم و موضـوع و الغـاي       هیـ وجود دارد که از مجمـوع آنهـا بـا تک    یاتیروا

ثمـن   ،بکنـد  حرام را يزیچ یوقت خداوند یکل طور هبرداشت کرد که ب توان یم ،تیخصوص
  ).14 :1 ج، 1415 ،ینی(خم کند یحرام م زیآن را ن

مسـامحه   یبلکه بـا کمـ   ،ستیقاعده ن قتیدر حق یمیتعل یفقه ةکه قاعد ستین دهیپوش
 چـون  هـا  قاعـده  لیـ قب نیـ اکـه  گفـت   توان یم تر قیدق عبارت . بهدیآ یدر شمار قواعد در م

 کیبه  عتیاما اگر فقه را با شر شوند؛ محسوب نمیهم  یشرع ةقاعد ،ستندین شارع مجعول
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 شـود  یموجب م یدقت نی. چنستیبر آنها چندان گزاف ن یفقه ةنهادن نام قاعد 1میمعنا ندان
در  شیرا سـند و حجـت خـو    یقواعـد فقهـ   لیـ قب نیـ در عالم استنباط و اجتهاد، ا هیکه فق

  استنباط حکم قرار ندهد. 
شده، افزون بر مـدلول   نییتب یمنصوصه چون در نص مشخص ةقاعد نکهیا سخن کوتاه

 و هم مفرداتش مضمونش هم گرید عبارت به. است حجت زین شیورمدلول تص ش،یقیدتص
 يدر داللـت تصـور   ،اسـت  پـذیر  اعتماد قاعدة مصطاده یقیتصد مدلول هرچند. معتبر است

) و نـه  یقینه مضـمونش (داللـت تصـد    یمیتعل ةقاعددربارة  که یدر حال ؛ستین پذیر اعتماد
  .  دنندار اعتبار کدام چی) هيمفرداتش (داللت تصور

 فکنـده ین قواعد نیا نیب یکاف گسست خود ینباطاست ةویش در هیفق اگر که است روشن
چنانکـه   »اتـالف  ضمان« ةمثال قاعد ياستنباط دچار لغزش خواهد شد؛ برا ندیدر فرا ،باشد

قاعـده   نیدر دانش فقه به لوازم مصطاده بودن ا هانیت و فقمصطاده اس ةقاعد کیگذشت، 
عقـال دانسـته و آن را نـزد عقـال      سـات یقاعـده را از تأس  نیا ینیامام خم رو نیا ازند. بندیپا

 یاگر کس شان،یاست. چندانکه از منظر ا افتهی...»  ریمن اتلف مال الغ« ةقاعد مفاد از تر عیوس
 را ریتعم متیق او از دیبا، خراب کند )ستین یخصمش شخص مال که(را  یپل عموم یحت

  ).129 :3، ج 1379 ،ینیکرد (خم نهیپل هز ریو در تعم اخذ
  قاعده آمده است: نیهم ةدربار آثار یبرخ در حال نیا با

(هـر کـس مـال دیگـرى را      "من اتلف مال الغیر فهو له ضامن" ۀجمل فقها... «
انـد.   تلقـى کـرده   معصـوم تلف کند، ضامن است) را یک حدیث منقـول از  

 شـهرتى  چنـان  از ولـى  شـود،  نمـى  دیـده  حـدیثى  کتب در عبارت این چندهر
فقها قرار گرفته که در حدیث بـودن آن   ةاستفاد مورد آنچنان و است برخوردار

ماند و در بسیارى نصوص دیگر نیز کلماتى حاکى از مضمون  تردیدى باقى نمى

                                                        
 39به تفصیل تفاوت فقه و شریعت را بیان کرده است. ن ك: فقه و عرف: » فقه و عرف«نده در کتاب نگار .1

 .75و 
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 آمـده  در قاعـده  یـک  صـورت  فوق به ۀجمل حال، هر به این جمله وجود دارد.
 داده توضـیح  مختصـر  آن کلمـات  حـدیث،  بیشـتر  شـدن  روشـن  بـراى . است

 .)110 :1 ج ،1389داماد،  محقق( »شود مى
و بـه   کننـد  ینمـ  یتلقـ  ثیماننـد حـد   واقعاً را مصطاده قواعد لیقب نیا فقها که یحال در
انکه در ادامه آورده، خود واقـف  چن زیمحترم ن ةسندینو نیا پردازند، یمفردات آن نم یبررس

 پرداختـه  آن مفـردات  یبررسـ  به حال نیبا ا یول ،ستین منصوصه ،قاعده نیبوده است که ا
  !است

  ییو قواعد انشا يبه قواعد اخبار میتقس )ب
ـ ا »بفاسـده  ضـمن ی حهیبصح ضمنیما « ةقاعد یبررس خالل در يدیشه عبدالفتاح رزایم  نی

 نیه اب ؟ياخبار ةقاعد کی ای است ییإنشا ةقاعد کی مذکورة قاعدکه  دهیکش شیپ را بحث
 توسـط اسـت کـه    ياز قواعـد  نکهیا ایانشا شده  قاعده توسط شارع تعبداً نیا واقعاً که معنا

و از  يکـه اگـر اخبـار    کنـد  مـی  حیتصـر  زیـ ن ياختراع شده اسـت. و  يا ضابطه ۀمثاب بهفقها 
  ).206 :1407 ،يدیمحسوب شود (شه یفقه ةقاعد دینبا گرید ،باشد هانیاختراعات فق

 ذکـر  زیـ ن مصطاده قواعد آن، در که است گذشته میتقس همان به یناقص نگاه میتقس نیا
 یمـوجه  ينامگـذار  زیـ ن ییانشا و ياخبار به قسم دو نیا ينامگذار ن،یا بر افزون. اند نشده

نیـازي   یوقسـم د میتقسـ  نیـ بـه ا  گـر ید ،سابق یقسم سه میتقس با نیبنابرا. رسد ینم نظر به
  . ستین

  از آنها  یکیقواعد مربوط به  ،یو موضوع یبه قواعد مربوط به شبهات حکم میتقس )ج
 هیـ قواعـد فقه  يبر اساس مورد و مجـرا  میتقس ،شده ذکر هیفقه قواعد يبرا که یماتیتقس از

 از قواعـد  یاند. برخ کرده میتقس مورد کاربردشاناساس  بر را قواعدمذکور  میدر تقس .است
شـبهات   ةژیـ و یبرخ شود، یم اجرا یحکم شبهات در هم و یهم در شبهات موضوع یفقه

  . هستندمورد اختالف  زیاز آنها ن یبرخ و یشبهات حکم ةژیو گرید یبرخ ،یموضوع
 ۀجـ یبه نت یقواعد فقه ۀهم ةدربار دیبا هیفق که است نیا اجتهاد و استنباط لوازم از یکی
 شود یاز آنها در کدام قسم از اقسام مندرج م کیاشد که هر ب افتهیباشد و در دهیرس یروشن
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  . نشود اشتباه دچار استنباط ندیافر درتا در هنگام استفاده از آن 
  اجماع ایبه قواعد مستند به نص و قواعد مستند به عقل، عقال  میتقس )د
 در. اسـت  قواعـد  یفقه مستند اساس بر میتقس شده، ذکر هیفقه قواعد يبرا که یماتیتقس از
 کی در کتاب و سنت و کدام یلفظ لیبه دل یفقه قواعد کدام که شود روشن دیبا میتقس نیا

  . استمستند اجماع  ایعقال  ةریس ایعقل  لیبه دل
 يدارا یلفظـ  لیـ دل بـه  مسـتند  قواعـد  که است آنمذکور  میتقس ةدیفا که است معروف

 کـه  ياما قواعـد  ؛کرد تمسک آنها قاطال به توان یم ازین مواقع در و شوند یم شمرده اطالق
 ؛به اطالق آنهـا تمسـک کـرد    شود یو نم ندارنداطالق  ،باشندمستند اجماع  ایبه عقل عقال 

 لیمعقد باشد که در حکم دل يدارا زیو اجماعشان ن باشندمستند که به اجماع  يمگر قواعد
  به اطالقش استناد کرد.  توان یم یلفظ لیاست و مانند دل یلفظ

 ،هسـتند مسـتند  کـه بـه عقـل     يتوجه داشت که در قواعد دیبا م،یتقس نیا ةدیفا ةردربا
بـه اطـالق    ایـ  قنیبه قدر متـ  ،خروج از آن شک يبرا میتا بخواه دهد ینم يهرگز شک رو

مشـخص باشـد    ةریسـ  منـاط  اگر زین هستندمستند عقال  ةریبه س که يقواعد . درمیعمل کن
در  گـر ید د،شوقلمداد  رهیمناط س يشارع در واقع امضا ۀوسیل به رهیس يامضا که ياگونه به

تمسـک بـه    ایـ  قنیو به اخذ به قـدر متـ   شود یهنگام شک به همان مناط مشخص رجوع م
  .رسد ینمنوبت اطالق 

بـا   هیـ است که فق مذکور آن میتقس مهم ثمرات از یکی که کرد انکار توان ینم همه نیا با
نخواهد کرد و در مقابل با قواعـد   يبرخورد تعبد ؛ندهستمستند که به عقل و عقال  يقواعد

  مستند به نص و اجماع مجال برخورد تعبدگونه وجود دارد.

  ییجز موارد به مربوط نصوص از قاعده ادیاصط سنجیامکان
از  ایـ اسـت کـه آ   نیـ دارد ا یدر استنباط احکام شرع یتوجه شایان ریثأت که يامور از یکی

 چنـگ  بـه  یعـام  یفقه قواعد توان یم ؛هستند ییجز يردکه مربوط به موا ینصوص خاص
 و مـوارد  انیـ ب قیـ طر از را یشـرع  قواعـد  از ياریبس شارع که معتقدند هانیفق یبرخ. آورد
 و باشـد  داشـته  یابیـ  قاعـده  نگاه دیبا هیفق رو نیکرده است و از هم انیب آنها ییجز قیمصاد



356 1395تابستان ، 2 ، شمارة12 هاي فقهی، دورةپژوهش 

ـ ا منظـر  از. ابـد یدر را یشـرع  عام قواعد ییجز نصوص نیهم يال هالب از بتواند  هـان یفق نی
قواعـد را از   نکـه یپـس از ا  هیـ اسـت و فق  سـر یم یو به فراوان یبه آسان یفقه ةقاعد ادیاصط

آنهـا صـادر نشـده     ةدربار یتیکه روا يآن را در موارد تواند یم ،کرد ادیاصط شده انیموارد ب
  . ردیبگ کار به زیاست ن

 ییـ کـه نصـوص خـاص را بـه مـوارد جز      رندیگ یقرار م یهانیفق دگاهید نیدر مقابل ا 
 سـر یم یراحتـ  بـه  آنهـا  ازرا عـام   یفقهـ  ةقاعد ساختن جهینت در و دانند یممربوط خودشان 

تـا   دگاهیـ دو د نیـ از ا کیـ که هر  دهد یاول نشان م دگاهیبا د دگاهید نیا ۀسی. مقادانند ینم
  .  خواهد بود رگذاریأثچه حد در استنباط ت

در عمل  ،دانند یم ممکن را ییقاعده از نصوص جز ادیکه اصط یهانیفق ۀهم حال، نیا با
در عمـل   گـر ید ینگرتـر و برخـ   از آنها در عمـل سـاده   یچون برخ ،کنند یرفتار نم کسانی

  . کنند ینم نباطاست یکل ةقاعد ییجز موارد از یراحت ند و بهرتریگ سخت
ـ با را ییزبر آن است که نصوص خاص مربوط به امور ج مؤلف ان،یم نیا در  دو بـه  دی
از  ،هسـتند مربـوط   یبه مورد خاصـ  و ییجز هرچند که ینصوص نخست: کرد میتقس دسته

و زبـان   مربوطند ییکه به امور جز یدوم نصوص ؛دارند ظهور یکل ةقاعد کیدر  ینظر عرف
  ندارد.  يظهور نیمتن چن
اسـت:   استصحاب را مثال زد که در آن آمـده  تیروا توان ینصوص نوع نخست م يبرا

و  یشک خاصـ  ةدربار نکهیبا ا تیروا نیا 1.»بالشک أبدا نیقیلک أن تنقض ال ینبغی سیفل«
عـام   ةقاعـد  کیـ در  عرفاً که است يا گونه زبان آن به ،صادر شده یخطاب به شخص خاص

 گـر ید دیآ یم انیعام به م ةقاعد در تیروا ظهور از سخن یوقت که است روشن. داردظهور 
ـ ا از هیفق برداشت نکهیهم و میرندانیازي به قطع   ظـن  و ینـوع  ظهـور  حـد  در تیـ روا نی

 نیـ کـه اگـر ا   خواهـد بـود   عـرف  زیـ ن برداشت نیا دییأاست. مرجع ت یکاف ،باشد ییعقال
حـد   نیـ و اگـر در ا  دیبه حد ظهور معتبر خواهد رس ،بداند ییبرداشت را در حد ظن عقال

                                                        
 .422: 1بن الحسن، تهذیب االحکام، ج  طوسی، محمد .1
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  .  کرد خوش دل آن به ظهور عنوان به توان ینم ،نداند
 ةنشـد  شـناخته  نیقـرا  هم یگاه و شده شناخته يها کننده داللت یگاه استظهار نیا منشأ

که الزم  یتنها شرط ،زند ینمآسیبی به اعتبار آن  نیقرا نیبودن ا هنشد هستند. شناخته یعرف
 البتـه . باشـند  پسـند  عـرف  نشده شناخته و شده شناخته نیقرا نیکه هم خواهد بود نیاست ا

تناسب حکم و موضـوع   ،رساند یم یکل قواعد به ییرا از نصوص جز هیکه فق يا نهیقر غالباً
 یکـاف  دیـ ایب دسـت  که ظن غالب بـه  نیبلکه هم ،نداردنیاز به قطع  تناسب نیا ادراكاست. 
  . است

 يقاعـده رو  ادیاصـط  قـت یدر حق ،ادلـه  از نـوع  نیـ ا در گفـت  دیبا تربه عبارت روشن
 لیـ دل ریتفسـ  ةاستظهار قاعـده اسـت و قاعـد    قتیدر حق دهد یم يبلکه آنچه رو ،دهد ینم

 انیـ را ب ییـ جز حکـم  فقـط  انـد  کـرده  انیب را لیدل یوقت . و اماملیاست نه مصطاد از دل
  اند.  فرموده انیقاعده را ب اصالً بلکه اند نکرده

 در رفتـه  کـار  بـه  يهـا  أتیه ای مفردات اول، نوع نصوص خالفدر نصوص نوع دوم بر
خـود نصـوص متعـدد     یاسـتنباط  شـم  بـا  که است هیفق نیا. ندارندر عرفی ظهوعام  ةقاعد

نص واحـد   از االطراف متشابه نص چند يجا به یگاه یحت و کند یم دایپ را االطراف متشابه
 نیـ . آنچـه در ا کنـد  یمـ  ادیرا اصـط  یعام ةنص واحد قاعد نیا ایاستفاده و از آن نصوص 

تنهـا در   ،از نصـوص  یبرداشـت  نیچنـ  هیـ امام هانیفق انیاست که در م نیا گفت بایدمجال 
را در  نـان یکـه اطم  یهـان یخود قطع داشته باشد. البته فق ۀافتیبه  هیمعتبر است که فق یصورت

 ،داننـد  یظن به منـاط را معتبـر مـ    انسداد، نیح در که یکسان و دانند یم یکاف ها درك مناط
  خود عمل کنند.  یاصول دگاهیبر اساس د توانند یم

 کـه  زد مثال را »اف لهما تقلال« ۀفیشر ۀیآ توان یم دوم نوع نصوص از يا نمونه عنوان به
ـ ب ایـ  نیوالـد  يذایـ ا گونـه  هـر  کـه  اند افتهیدر ییجز مورد به مربوط لیدل نیا از هانیفق  انی
  سخن ناروا نسبت به آنان حرام است.  گونههر

 یمنـاط بـه شـکل قطعـ     خـذ افراوانـی  دانست که  دیقاعده با ادینوع دوم از اصط ةدربار
آن اسـت   دلیلبه  تیمحدود نی. استینوع نخست ن ادیدر حد اصط )ستین محال هرچند(
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ـ با کنـد  انیـ ب را یعـام  قـانون  بخواهـد  یوقتـ  گذارقانون ،يقانونگذار منطق نظر ازکه   از دی
 و ییـ دال بر عام بودن حکم اسـتفاده بکنـد و اگـر بخواهـد حکـم جز      يها أتیه و کلمات

ـ رو نیـ استفاده بکند. ا بودن ییدال بر جز يهاأتیو ه هااز کالم دیبا ،کند انیرا ب یخاص ۀی 
از  يا نشـانه  چیکرده و ه انیرا ب ییجز یحکم قانونگذار یوقت که کند یم اقتضا گذارانهقانون
 را عـام  حکـم  کیـ  قانونگـذار  انیب آن از مینتوان یراحت بهاست، در آن قرار نداده  تیعموم
عـام   ةقاعـد  ییـ جز نـص  هر از یراحت به که یکسان رسد یم نظر به یکل طور به. میکن ادیاصط
و  داننـد  ینمـ  یو الزامـ  فیـ تکل چیهـ  يقـانون دارا  انیـ را در ب گـذار قانون ،کنند یم ادیاصط

 کـه  یزبـان  هـر  بـه  را يا قاعده هرتواند  میو  ستین بندیپا يا قاعده چیکه او به ه پندارند یم
  کند!  انیب بخواهد

 نُیالعـ  رَفَـتِ أو طَ جـلُ الرِِ کَضَـت إذا ر«مربوط به ذبح آمده است:  یثیحد در نمونه رايب
در هنگـام ذبـح    حـه یاگـر ذب  کنـد  یم انیب تیزبان روا .)327 :3 ج، 1413 ه،یبابو (ابن» فکُل

تـا ذبـح را    اسـت  یکاف نیهم ،چشمش حرکت کرده باشد ایتکان خورده باشد  شیشدن پا
ـ ا ازکه اند  کرده یفقها سع یبرخ. میبدان یکامل و شرع  هـر  کـه  کننـد  برداشـت  تیـ روا نی

  و موجب معتبر بودن ذبح است.  یکاف ،بکند ذبح هنگام در حهیذب که یحرکت
 ةقاعد کی انیب که اگر منظور امام ندیبگو توانند یم گرید هانیبرداشت فق نیبرابر ا در

 حـه یذب تیـ حل ۀگـام ذبـح را نشـان   در هن یهر گونه حرکت خواستند یم شانیعام بود و اگر ا
 یآوردنـد و چـرا عبـارت عـام     انیـ بکنند، پس چرا سخن از حرکت پا و چشم به م یمعرف

صـادر   مکـرراً مزبـور   تیـ روا نکهیا ژهیو هب بشود؟ یحرکت گونه هر شامل که نگرفتند کار به
هـا در   رفته است؛ چون در برخـی نسـخه   کار به ریتعب نیموارد هم هم ۀدر هم شده و ظاهراً

  (همان)....»  قولی کان السالم هیعل ایعل إن«خوانیم که:  می تیصدر روا
 هـم  باشـد  اسـتظهار  نحـو  بـه  اگر ییعام از موارد جز ةبرداشت قاعد نکهیکوتاه سخن ا

نصوص خاص اگـر بـه    ایقاعده از نص  ادیاما اصط ؛واقع شده است راًیکث هم و دارد امکان
  شداد است. و  قیدر ض ،باشد راستظهارینحو غ
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  یرقطعیغ واحد خبر با یقطع قواعد يریپذ صیتخص

  طرح بحث ةزیانگ )الف
اسـت کـه    یتیخصوصـ  يمتعـارض دارا  لیاز دو دل یکیهمواره  ،رمستقریغ تعارض در

 میخاص بر عام و تقـد  میمثال تقد ي. براشود یمقدم م گرید لیبر دل تیآن خصوص دلیل به
مانند اظهر بودن  یتیخصوص دیت که در خاص و مقاس نبهج نیاز هم یهمگ ،بر مطلق دیمق

  ندارد.  وجود مطلقوجود دارد که در عام و 
 يگـر ید در که دارد وجود یتیخصوص متعارض لیدل دو از کی هر در یگاه حال نیبا ا
حـال   نیدر عـ  ،خـودش را دارد  تیـ اظهر تیخاص خصوص یمثال گاه يبرا ،ندارد وجود

 نیـ ا یحالت نیدر چن ؛منطوق است یرا ندارد ول تیاظهر تیعام خصوص یول ،مفهوم است
مقـدم   یبـر عـام منطـوق    ،اگر مفهوم باشد یخاص را حت توان یم ایکه آ دیآ یم شیپرسش پ

خبر واحد اسـت امـا عـام از     یول ،خود را دارد تیاظهر تیخصوص ،خاص یگاه ایکرد؟ 
کتـاب را بـا    توان یم ایکه آ دیآ یم وجود به پرسش نیا هم صورت نیقرآن است؛ در ا اتیآ

  زد؟  صیخبر واحد معتبر تخص
عمومـات   صیدر امکان تخص یلیاردب یبه فرزانگ یهیمهم است که فق آنقدر لهئمس نیا 
 :14، ج 1430 ،یلـ ی(اردب است کرده تأمل اجماع ای واحدخبر  ۀلیوس به متواتر اخبار و یقرآن

 نیتـر  ابیـ کم را او و بـوده  قائل او يبرا که یاحترام تمام با زین جواهر صاحب مرحوم). 5
را بـه   ي) و295 :13 ج، 1392 ،ی(نجفـ  دانسـته  یمـ  عدالت فیتعر نیتر قیض يبرا مصداق
  ).  181 :42(همان، ج  است کرده متهم روشن حکم کی در يگر وسوسه

 تیـ در عصر حضور اهـل ب  یبلکه حت ،شود ینم محدود یلیاردب عصر به مشکل نیا
 ؟یکنـ  یمـ  انکـار  را اصـحاب  ثیـ احاد نقدریا چرا که دندیپرس نعبدالرحما بن ونسیاز  زین

 بـه  را یسـخن  چیه: است فرموده نقل کرد که امام صادق میحکم برا بن هشام چون گفت
 ثیـ احاد از هـم  يشـاهد  و باشـد  موافـق  سـنت  و کتـاب  بـا  نکـه یا مگر دیرینپذ ما از نقل

 امبریـ پ سـنت  و قـرآن  بـا  کـه  یسـخن  و دیـ کن شهیپ تقوا پس...  بکند دییأت را آن اصحابمان
  ).  224 :1490 ،ی(الکش »دیانتسابش را به ما باور نکن ،باشد مخالف
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  لهئاقوال در مس )ب
مصـطاده   ایـ که منصوصه  یقطع یفقه ةاست که قاعد نیا مذکوربحث  قیمصاد از یکی

 اهـ  تعـارض  لیقب نیدر ا هانیفق یکند. برخ دایتعارض پ یرقطعیمعتبر غ واحدخبر  باباشد، 
امـا در   ،دانند یم اي روشن و بدون مناقشه امر را الواحدخبر ۀلیوس به یقطع ةقاعد صیتخص

مثـال در   يبـرا  .انـد  هکـرد مناقشـه   یصیتخص نیچن امکاندر  هانیاز فق گرید یمقابل گروه
نداشـته   یکاال به او ربط یاحتمال وبیکه شرط کرده است ع شده یمدعکه فروشنده  ییجا

 دیـ با جـه ینت در کـه  اسـت  فروشـنده  برائت عدم اصل کند، انکار را ادعا نیا يباشد و مشتر
و  یالمـدع  یعلـ  نـۀ یالب« ةقاعـد  مطـابق  گفتـار  نیا. دانست ثابت يمشتر يبرا را بیع اریخ
. شود محسوب میقاعده  نیا خالفوجود دارد که بر یتیاست. اما روا» من انکر یعل نیمیال

مخالف بودن با قاعده کنار نهـاده و حاضـر نشـده     یلدل به را تیروا نجایا در یلیاردب محقق
ـ ا بـا ). 438 :7 ج، 1430 ،یلیبزند (اردب صیتخص تیروا ۀلیوس است که قاعده را به  حـال  نی

و  گفتـه  یلـ یاردب سـخن  خالفبـر  یسـخن  »االحکـام  ۀیـ کفا«در  يشاگردش محقق سبزوار
 ةبـر قاعـد   ،مخالف است »کرأن من على الیمینالبینۀ على المدعى و « ةرا که با قاعد تیروا

  ).  478 :1 ج ،1412 ،ي(سبزوار داند میفوق مقدم 
 ةقاعـد  یحلـ  سیـ ادر در نزد ابن »تهیم در تصرف حرمت« ةقاعد ي،گرید ۀنمون عنوان به
هی سأَلْتُه عنْ رجلٍ یکُونُ لَه الْغَنَم یقْطَع منْ أَلَیاتها و « تیبه روا یوقت يبوده است که و یروشن

بِیعلَا ی ا وأْکُلُهلَا ی ا وبِه رِجسی ا وهیبذی مقَالَ نَع ا قَطَعبِم عنْتَفأَنْ ی لُحصأَ ی اءیاأَححاضـر   ،رسد یم »ه
: سـد ینو یمـ  تیروا لیبزند و در ذ صیتخص يخبر واحد نیچن ۀلیوس قاعده را به شود ینم

مضـطر   يدر هـر حـال حـرام اسـت جـز بـرا       تـه یم چون اجماع وجود دارد که تصرف در
 بـر  ادلـه  و شـده  تیروا نوادراالخبار در که را تیروا نیا دیبا نیابنابر ،يرعادیو غ یرباغیغ

   ).574 :3 ج، 1410 ،یاست، کنار نهاد (حل آن خالف
  دهیبرگز دگاهید )ج

 ینکته ناشـ  نیدارند، از ا دیترد یقواعد قطع يریپذ صیکه در تخص یکسان دیترد ظاهراً
و  دهـد  یمخصص را مورد ردع قـرار مـ   یمخصص به نوع ،یصیشده است که در هر تخص
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 یکـاف  تقـو  واحـد  خبـر  مـورد  نیا در که یدر حال ،باشد ياز مردوع اقو دیرادع همواره با
  را ندارد.   یردع قواعد قطع يبرا

 ۀلئمسـ  در هیفق که استوابسته  ییبه مبنا مورد نیا در قضاوت گفت دیبا اساس نیا بر
 دلیـل  خـودش خبـر واحـد را بـه     يکه در مبنـا  یهیخبر واحد اتخاذ کرده است؛ فق تیحج
مضمون خبـر حجـت بدانـد، اگـر از هـر       علت وثوق به صدور به ای يبه صدق روا نانیاطم
اگـر   یحت ،کند یبه خبر واحد خودش عمل م گرید ،کرد دایپ يبه صدق راو نانیاطم یقیطر

و  دانـد  یباز هـم خبـر واحـد را معتبـر مـ      ،وجود داشته باشد یقطع یقهف ةدر برابرش قاعد
خـود خبـر    یاصـول  يقلم کـه در مبنـا   نی. صاحب ازند یم صیآن قاعده را تخص ۀلیوس به

 یکـه بـا قواعـد فقهـ     یدر زمـان  یاعتبار آن حتـ  ازاست، معتبر دانسته  وهیش نیواحد را با ا
  . کند یدفاع م زیمعارض شده باشد ن

ـ با ،اسـت  رفتهیرا پذ »ثقه خبر تیحج«خودش  یاصول يکه در مبنا یهیل، فقدر مقاب  دی
ـ  نـد یخبر ثقه مراجعـه کنـد و بب   تیحج ۀبه ادل حجـت   يخبـر ثقـه را در چـه حـد     ۀآن ادل

 در کـه  يا ثقهاعتبار خبر ثقه نسبت به خبر  ۀادل ایآ که کند مشخص قیدق طور اند و به دانسته
  ندارند.   ایشمول دارند  زیباشد نوجود داشته  یقطع ةقاعد مقابلش

  ها تفاوت و ها شباهت سنت، اهل اسیق و خاص نصوص از قاعده ادیاصط
که مربـوط بـه    یقواعد مصطاده هستند و از نصوص خاص هیاز قواعد فقه ياریکه بس فتیمگ

 زیـ ن ندارد خاص تیروا که یمشابه ییسپس در موارد جز ،اند شده ادیاصط ندا ییموارد جز
ـ ا زیـ ن سـنت  اهل اسیق گرید يسو از. روند یم کار به  موضـوع  از را یحکمـ  کـه  اسـت  نی

 وجـود  آن در نـص  کـه بکشـانند   یو به موضـوعات مشـابه   هندد يتسر خودش منصوص
در فقـه، موجـب    اسیـ قواعد و کاربست ق ادیاصط نیب يآشکار شباهت نیچن وجود. ندارد

 یمرتضـ  دیسـ ! شـوند  مـتهم  یـی راگ اسیبه ق هیامام يگرا قاعده هانیفق یشده است که برخ
مـتهم   عتیدر شـر  یـی گرا اسیـ بـه ق  را عبدالرحمان بن ونسی و شاذان بن فضل مانند یکسان
  ).311 :3 ج، 1405 ،یمرتض فی(شر است کرده

ـ ن انـد  شـده متهم  ییگرا اسیبه ق هیمحدثان امام یبرخ نکهیا دهد ینگارنده احتمال م از  زی
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انـد   چـون نتوانسـته   احتمـاالً  اتهـام  نیا کنندگان جیترو و باشدناشی آنها  ییگرا قاعده نیهم
 یـی گرا اسیبه ق را هیامام انیگرا قاعده ابند،یب ییگرا قاعده و ییگرا اسیق نیب یگسست موجه

  . اند کردهمتهم 
 چنانکه مصطاده قواعد که است نیاوجود دارد،  وهیدو ش نیا نیکه ب یتتفاو قتیدر حق
 بـر  هیـ تک با ای دنشو یم استظهار خُرد نصوص از ظهور تیبر ضوابط حج هیبا تک ایگذشت 

آنچـه در قواعـد    نیبنـابرا  .شـود  یکشـف مـ   مالکـش  یقطعـ  صورت به قطع تیحج قواعد
 نیا کهاست بر قطع  یمبتن یابی مناط کی ای یظهور معتبر عرف کی ای دهد یم يمصطاده رو

  .  دندار مه یکاف تفاوت آن با ،یسن ییگرا اسیبه ق شباهت ۀهم با دو هر
 نسـبت  هیـ و محـدثان امام  هانیفق یبرخ به را ییگرا اسیق نسبت توان یاساس نم نیبر ا

 ،یـی گرا اسیـ ق اتهـام  و نسـبت  نیدر برابر ا هانیفق نیدفاع از ا حال نیبا ا ،دانست یحیصح
 از کهـن  يها يساز قاعده نیبه ا شایدچون  ،ستین هم آنان عملکرد دانستن حیصح يمعنا به

 گنجـد  یمقالـه نمـ   نیـ ا يآن در تنگنـا  یوارد باشـد کـه بررسـ    هـایی  اشـکال  گرید جهات
  ).307و  306 :1388 دوست،ی(عل

    گیري جهینت
 گریکـد یآنهـا در کنـار    دنیـ کـه بـا چ   شـدند طـرح   ییها از پرسش یتنها برخ مقاله نیادر 
 یوچکآغـاز کـ   نیهرچند ا ،شود یم سریم »هیقواعد فقه ۀفلسف«به نام  يا به منظومه یابیدست
در فقـه   یسـ ینو هیـ فقه قواعـد  یخیتـار  ریسـ : از ندمسائل عبارت نیراه بزرگ است. ا کیبر 
 و آثار و هیفقه قواعد ماتیتقس ،یاصول قواعدو گسست آن از  هیقواعد فقه فیتعر ن،یقیفر
 ایـ  يریپـذ  صیاز احکـام خُـرد، تخصـ    یکل ةقاعد ادیاصط یسنج امکان مات،یتقس آن دیفوا

از  یفقهـ  ةقاعد ادیامکان اصط انجامخبر واحد و سر ۀلیوس به هیفقه اعدقو يریناپذ صیتخص
 یبررسـ  فرصـت  هـا پرسـش  نیـ ا طرح خالل در. ییگرا اسینصوص خرد و تفاوت آن با ق

 انیدر م یقیمرز دق نییتا با تب کوشیدیم ر،یدر پرسش اخ ژهیو هب و شد سریم زین آنها یاجمال
 اتهـام  از زیـ ن را هیـ امام محدثان و هانیفق یبرخ مندا ،ییگرا اسیق و نصوص از يساز قاعده

  . یمکن پاك ییگرا اسیق
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