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 403-434،صص 1398(تابستان 6،شماره دوم)پياپيدوم  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 سير تاریخي نظریه انسداد و تاثير آن در فرایند استنباط فقهي

 1صدیقه بویری

  2پور  درویش محمدوفا  

 3باد  کوه  اسدی هرمز 

 چکیده:

 هم «عام ظن»   اسیی   حج  «خاص  ظن»  که  همانگونه  آیا که  اسیی  مطلب  این  «انسییداد دلیل»   موضییو   بررسییی  از  هدف

 چه اسی   اگر برخوردار  ادله  به  نسیب  بزرگتری دایره  از  مجتهد  باشید  حج   عام  ظن  صیورتیکه در  خیر؟ یا  اسی   حج 

 عمل در خود «ها  انسیدادی»  حال  به تا  گذشیته از  نوعی  به  و  نیسی  مطلق  ظن  حجی   به  قائل کسیی  اصیولیین  بین در امروزه 

 در که  اسی   انسیداد  نظریه طرفدار  که  اسی  زنجانی  شیبیری  اهلل  آی  حضیر  فقط معاصیر  عصیر در که   اند بوده  «انفتاحی» 

 می بررسیی تحقیق  این در  که کند می عمل انفتاحی  شیکل  به رسید  می عام  ظن  به عمل و  انسیداد  ادله  به  ایشیان وقتی  واقع

 مختلف   ادله با  مواجه  در تا  بخشید  می  ارتقا  را  پژوهشیگر  ذهن  و  ارزش  دارای علمی  جه   از  انسیداد  ادله بررسیی اما   شیود

 پردازیم   می بدان تحقیق این در که دارد نیز مختصری کاربردی فواید چه اگر کند استنباط بتواند چگونه

 به  تا  شیییعه نزد  در  اصییول علم  پیدایش  از  و مختلف قرون در  اصییولی علمای  نوشییتجا   و  آثار  بررسییی  تحقیق  این رویکرد

 قِبیه   بن  عبیدالرحمیان  بن  محمید ابوجعفر)  چهیارم  قرن  در قبیه ابن مرحوم  انسیییداد  دلییل نظرییه  جیدی طرفیداران  اسییی   امروز

 صیاحب( «قمی  میرزای»   به  معروف  حسین  بن  ابوالقاسیم  میرزا)  قمی  میرزای و(  امامی متکلم  رازی قِبه ِ اِبْن  به  معروف  رازی 

 دلیل  عنوان  تح  مفصیل  و  عالمانه  بسییار  شیکل  به  انصیاری  شیی   و   اسی  بوده   دوازدهم قرن  در فقهی  و  اصیولی مختلف  آثار

 اس    کرده  پردازش خوبی به را آن انسداد

 علمی  باب انسداد و علم باب انسداد   مطلق ظن   انسدادکلمات کليدی:  

 

 
ایران    رامهرمز  اسالمی  آزاد دانشگاه  رامهرمز  واحد اسالمی  حقوق مبانی و فقه گروه  دکتری  دانشجوی 1

sadegheh.boyeri1401@gmail.com 

 مسئول(    نویسنده ) ایران رامهرمز  اسالمی  آزاد دانشگاه  رامهرمز  واحد اسالمی  حقوق مبانی و  فقه گروه  استادیار  2
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 مقدمه

»انسیدادی«ها کسیانی هسیتند که قائلند راه تحصییل علم و علمی )کلیه ظنون( به احکام شیرعی در زمان میب  معصیوم ) (  

کنند  این موضیو  فقط در کتب اصیولیین متاخر مطر  نسیب  بسیته اسی  که در مقابل »انفتاحی«ها خالف آن را فکر می 

شییده اسیی  و در منابع اصییولی متقدمین چیزی نیسیی   و آن ه موجود اسیی  فقط بحخ از حجی  خبر واحد )ظن خاص( 

هسیی  که در آنجا ادله حجی  و اثبا  کامل مطر  شییده و به عنوان یی دلیل برای کشییف حکم شییرعی در فقه از آن 

 استفاده می کنند 

اما همه علما در موضیو  مسیائل اعتقادی »انفتاحی« هسیتند و معتقد هسیتند در همه ازمنه راه بدسی  آوردن علم و یقین باز 

اسییی  و اختالفی نیدارنید  و اینکیه در زمیان معصیییوم ) ( نیز هیر اختالفی در بیدسییی  آوردن علم و علمی نیدارنید  آن یه  

ان میب  معصیوم اسی  که برخی می گویند راه تحصییل علم و اختالف دارند مربوط به کشیف حکم شیرعی فرعی در زم

 علمی باز اس  و برخی می گویند: بسته اس  

مشیهور و نگارنده قائل به انفتا  راه علمی هسیتند اگر چه راه علم نسیب  به بیشیتر احکام بسیته اسی  و در مقابل افرادی مانند 

نسییداد راه تحصیییل علم و علمی هسییتند که اصییطالحا به آنها  محقق قمی و پیروان او )که تعدادشییان کم اسیی ( قائل به ا

»انسییدادی« می گویند  به بیان دیگر: انسییدادی ها راه های قطعی و علمی )ظنون معتبر( را برای دسییتیابی به احکام شییرعی 

 بسته می دانند 

 متأخرین   میان  از  و  قمی  میرزای  هم ون  بزرگانی   اس   بوده   اصولیان  توجه  مورد  دیرباز  از علمی   و  علم  باب  انسداد  نظریه

 نظریه این  به قائلین از  بسییاری  برشیمرد نظریه  این  مشیهور  پیروان از  توانمی  را زنجانی  شیبیری  و  روحانی محمد سیید  آیا 

 تشیییکیل با  باری   کنندمی اسیییتنکاف  آن  ابراز  از اسییی    آن برخالف  اصیییولی  و  فقهی  محافل  مالب جو که  آنجا از  البته

 نظریه این  طرفداران  روز هر رسییدمی نظر  به  فقه اصییول  و  فقه  هایدانش  بیشییتر  هرچه  شییدن کاربردی  و  اسییالمی حکوم 

  گردند افزون

قائلین به نظریه انسیداد باب علم و علمی را در فهم دین منسید می دانند  و در مراجعه به ظن  هر چه دایره این ظن گسیترده 

بیشییتری برای اسییتنباط حکم شییرعی برخوردار اسیی   آن عالم اصییولی که ظن مطلق را می پذیرد تر باشیید  فقیه از دلیل  

اما به دلیل اینکه نظریه انسییداد یی نظریه در بین  بدون شییی رویکرد متفاوتی با دیگر عالمی که آن را نمی پذیرد  دارد 

همین دلیل کمتر بدان پرداخته و در آن   اصیولیین اسی  و برای مخالف  با مشیهور اصیولیین جسیار  خاصیی لزم اسی   به

 چه میرحج    السییندظنی  روای  که  اندنکرده   بحخ  این  از گاه هیر  نظریه  این  صییاحبان  مثال عنوانتدقیق شییده اسیی   به

 در یا زنند؛می سییرباز  دومی  مقتضییایبه عمل  از  و  کرده  عمل  اوّلی  به  که دارد  مظنون  و معاصییر عقالئی سیییره  بر رجحانی

  میاننید جهتی  بیه دومی  دللی   و  اسییی  مظنون ظنی   توثیقِ  جهیا  از  جهتی  بیه  اوّلی   سییینید کیه  روایتی دو  تعیار   صیییور 

 به  قائلین  طورکلی به کنند؟می  تعار  یکدیگر  با  اینکه  یا  اس   مقدم  سندی بر  اس   دللی  ظنی  مشهور   فتوای  با  مطابق 

 کسییب  ایادله  از منحصییراً  را  ظنونشییان  پیوسییته  اند بوده   علمیه  هایحوزه  در مغلوب جریان همواره   اینکه  جه   به  انسییداد 
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 را مظنون  و معاصییر  عقال سیییره  گاه هیر  ایشییان  مثال عنوانبه   اندبوده   هاآن  ظنی  حجی   به قائل  انفتاحیون  که  اندکرده می

  اندنگفته سخن میرحج   السندظنی روای  با آن تعار  از و نشناخته رسمی  به ظن تولید اسباب از یکی عنوانبه

منقح ترین و اسیییتدللی ترین بحخ در خصیییوص دلیل انسیییداد و حجی  مطلق ظنون را همانگونه که گفتیم شیییی  اعظم 

انصییاری دارند که در این تحقیق ضییمن واکاوی مطالب ایشییان نظرا  دیگر اصییولیین و بررسییی نظرا  ابن قبه  میرزای 

 شییبیری زنجانی( به مبانی و ادله موافقین و مخالفین می پردازیم و در نهای  نظر خودمان را شیییرازی و متاخرین )آی  اهلل

 در فصل آخر ضمن بر شمردن نتیجه و پیشنهاد این تحقیق  بیان خواهیم کرد 

 لذا این تحقیق حول محور آرا موافقان و مخالفان نظریه انسداد خواهد بود که به تفصیل بررسی می گردد 

 اهداف:

 دلیل  به  میب  زمان  در  اینکه  اسی  شیرعی  احکام اسیتباط در  امامیه  فقهای  کالم در  «انسیداد نظریه»  بررسیی  تحقیق   از  هدف

  چیس ؟ احکام به عمل در تکلیف(  ) معصوم امام فیض پر دامن از مجتهد دس  بودن کوتاه 

 سواالت:

اسییی  که ثمره پذیرفتن قول به انسیییداد یا انفتا  چه در این تحقیق به دنبال رسییییدن به یی هدف کلی هسیییتیم و آن این  

 تاثیری بر استباط احکام شرعی فرعی دارد؟

 که در قالب پرسش های کلی زیر مباحخ این تحقیق بررسی می شود:

  چیس ؟  انسداد  نظریه تطوّر و گیری شکل تاریخی سیر .1

 ؟ دارد فقهی احکام استنباط فرایند در تأثیراتی چه علم باب انسداد نظریه .2

 چیس ؟ انسداد نظریه پذیرش عدم یا پذیرش دستاوردهای .3

 به تفصیل به آن پاس  داده می شود  ادامهبدون شی تمام این تحقیق حول پاس  به این پرسش ها دارد که در 

 فرضيه ها

 یو علم  یمنطق  یروشیها افتنی  یبرا  نیباعخ تالش مجتهد یانسیداد باب علم در اسیتنباط احکام فقه -1

 شده اس   یبه دس  آوردن احکام فقه یبرا

 کند  دایپ  یانسداد باعخ شده   که ظن مطلق حج هینظر رشیپذ -2

 علم شود  نیگز یجا یعرف نانیشود  اطم یانسداد باعخ م هینظر رشیعدم پذ -3
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 اهميت و ضرورت تحقيق:

 و  مفید فقه  پویای  در  بحخ  این  نتیجه آمده   پیش  میب  عصیر از  بعد  که  وقایعی  و  حوادث  و علم  باب  انسیداد  به  توجه  با     

بدین صییور  که قائل شییدن به هر کدام از دو نظریه باعخ می شییود تا مجتهد نسییب  به ادله نقلی چگونه    باشیید می مؤثر

ترتیب اثر دهد  و آنگاه در بیان حکم شیییرعی فرعی به کدام یی از احکام )حرم   وجوب  مسیییتحب  مکروه و اباحه(  

 اهد رسید خو

پس اگر ما مطلق ظنون را مثیل ظن خاص حجی  بدانیم  آن وق  مکلف در مواجه با مواردی که دچار شیییی در تکلیف 

می شیود  از دایره ادله بیشیتری برخوردار خواهد بود  و به هنگام مطلق شییی نیازمند تحقیق و بررسیی نخواهد بود  )که این 

 –الن آن را در جای خود ثاب  کرده ایم  زیرا به هنگام شییی به مجرد ظن  موضییو  را نیز مفصییل واکاوی کرده ایم و بط

 عمل نمی کنیم و باید تحقیق و بررسی کنیم( -چه ظن خاص و یا ظن عام

پس توجه به ظن عام در جایی اسی  که ما علم )قطع( و یا ن  خاص نداریم  و آن موقع نوب  به ظن عام می رسید که می 

 سایر اصول پذیرفته شده بعد از فح  و جستجو باشد  بایس  با توجه به فهم از

 تاریخچه مطالعاتي:

برای فهم تحول در اصیول فقه ابتدا می بایسی  تحول فقه را فهمید  زیرا اصیول فقه یی ابزار بسییار قدرتمند برای اسیتنتا  

نتایج فقهی اسی  که بدون شیناخ  آن  نتیجه ای در فقه حاصیل نمی شیود  لذا بسییار مختصیر سییر تحول فقه را بیان می 

امی بوده اند و این دو از هم جدا نیسیی  و بعد تازیخ ه این بحخ را در کنیی که همانا علمای علم فقه  خود اصییولیین بن

   همین قسم  تقدیم می کنیم    

 به  توان  می  را  تحول   ترینمهم  سیرآماز  اسی   گذاشیته  سیرپشی   را  بسییاری  تحول   و هاخیزش تاری    لحاظ  به شییعه  فقه

 اسیتنباط در  اسیتدللی  و  گرایانهعقل روش کارگیری  به   بازگرداند طوسی   شیی   ویژه به  و  مرتضی   سیید مفید   شیی  عصیر

 طوسیی شیی   از پیش   شیناسیند می شییعی  فقه تاری  در طوسیی  شیی   دسیتاورد ترین  برجسیته  عنوان  به  املب را فقهی  احکام

 اسیتنباط  به  «المبسیوط»  کتاب در  اجتهاد  باب  گشیودن با طوسیی  شیی    بود  مالب  شییعیان فقهی  اندیشیه بر  گرایانهحدیخ روش

 طوسیی   شیی  از  پیش  تا   گذاشی   شییعه  فقه تاریخی سییر بر عمیقی  تأثیر  و  پرداخ   اصیولی  قواعد  اسیا  بر  روایا  از  احکام

 شیی   عقیل   ابی  ابن) متکلمان  فقه(  صیدوق  شیی  کلینی   شیی )  حدیخ  اصیحاب فقه  بودند؛  مالب  فقه در عمده  جریان  دو

 طوسی  شی   » کرد  ایجاد  شیعی  فقه در  عظیم  تحولی  و زده  جریان  دو  این  میان پلی  فقه در  طوسی  شی (   سیدمرتضی  مفید 

 « رسیانید کمال به  و  کارگرف  به  عمالً را  اجتهادی  فقه  و  پرداخ   اصیول  بر فرو   تطبیق  و تفریع  به  وسییع  طور  به بار  اولین

 معصیوم قول از  بودن کاشیف بر مشیروط  را  امامیه  یطائفه اجما   و  برد  اسیتفاده  عقلی  ی ادله هم  و  احادیخ  ظاهر از  هم  او

 و  آثار از  شییعه  در(  کالم  و تفسییر  اصیول   و  فقه  حدیخ   علوم)  نقلی  علوم منابع  ترینمهم   کرد  اسیتدلل  آن  به  و  دانسیته معتبر

 نیز  او فقهی  آرای حتی  و  شید  گرفته  کار  به  شییعه  فقهای میان در  رقیب  بدون  هامد  تا  او روش  اسی   طوسیی  شیی   تألیفا 

  بود علما قبول مورد



 

407 

هی
 فق
ط
نبا
ست
د ا
راین
ر ف
ن د
ر آ
اثی
و ت
اد 
سد
ه ان
ظری
ی ن
یخ
تار
یر 
س

 

 
 با  مخالف  جسییار  کسییی  بودند  قائل  برایش  او معاصییران  و  شییاگردان  که  بسیییاری حرم   با  و  شییی  رویکرد  ی ملبه  با

 تا  اند داده   شییی  از  پس  دوران در  اصییولی  تفکر در توقف  و  انسییداد  به حکم برخی که  ای  گونه به  نداشیی    را  او نظریا 

 که آورد  وجود  به  امامیه  فقه در  شگرف  تحولی  و جهش  طوسی  الطائفهشیی   » گشیود را  او  بر  اعترا   باب  ادریسابن  اینکه

 از پس  مدتی  شیعه  فقه تکاملی  روند  عواملی   به  بنا  حال درعین  و  اس   مشهود  امروز  تا  او  از  بعد  فقهای  تألیفا   در  آن  آثار

 و  شیی  شیخصییتی  جاذبه طوسیی   شیی  از  پس  اجتهاد  و  فقه نسیبی رکود  مهم عوامل  از یکی  شید رکود  و  وقفه دچار  شیی  

    شود می محسوب او از پس علمای و شاگردان ضمیر عمق در وی آرای نفوذ

 اجتهاد جسیار   و جرأ  دیگر  فقهای  شیود موجب  انصیاری  شیی   و  جواهر صیاحب طوسیی   شیی  چون فقهایی  عظم  اگر

 توان  تمام زیرا  داشی ؛  خواهد  دنبال  به را  فقه  انسیداد  و  ایسیتایی رکود  مسیلماً  نکنند  پیدا را  آنان آرای  مقابل در  اظهارنظر  و

 در « آورند می  روی  اسیتنباط  و  فقاه   جدید  هایروش  ابدا   و  نوآوری  به کمتر  و  شیود می  پیشیینیان رأی  فهم صیرف  فقها

 بین  توافق  و سیازگاری ایجاد  و  آنها از تعار   و  اختالف رفع  و متناقض  اخبار  بین جمع در  طوسیی  شیی   بودن  پیشیکسیو 

 بین تطبیقی  فقیه در «الخالف»  و «الکبیر  المبسیییوط»   «مجردالفقیه فی  النهیاییه»   او فقهی کتیب ترینمهم  نیسییی   تردییدی  آنهیا

 دچار را جعفرى فقه تاری   خالف   و  نهایه مبسیوط  اسیتبصیار   و  تهذیب  چون های کتاب  تألیف با  او   اسی   اسیالمی  مذاهب

  اس  شده  دانسته اىمقایسه و تطبیق  فقه در نوآوری خالف  کتاب  کرد بنیادین تحولی

 اهلل  آیه دیدگاه   از  »انسییداد  عنوان  تح  زنجانی   شییبیری  فقه خار   درو  از  ای  مقاله(1393) سیینایی  و مهاجری اصییغری 

 حجی  بر  گذار  تأثیر مسیائل  از  یکی  عنوان  به  انسیداد  اینکه  به  نظر با  مقاله  آن  در و  اند نموده   تنظیم زنجانی«  شیبیری العظمی

 تعریف از بعد  مقاله  این  گردد  می حاصیل  ظنون مطلق  حجی   آن  مقدما   بودن  تمام  با که  اسی   مطر   اصیول  در  ظنون 

 کرده  اثبا  فقهی  ابواب  تمام  در را  ظنون  مطلق  حجی   و پرداخته کبیر  انسیییداد مقدما   اثبا   به کبیر   و  صیییغیر  انسیییداد

 واقع پذیرش مورد  معدودی  موارد در صیغیر  انسیداد  ولی گردیده؛  مطر   صیغیر  انسیداد  به  اسیتدلل  تقریب چنین  هم  اسی ؛

 هر که  شیده   گیری  نتیجه  گونه  این  و  پرداخته  انسیداد  بحخ  در  انصیاری  شیی  مرحوم  مذهب بررسیی  به  ادامه در   اسی   شیده 

 ایشیان که  شیود  می  اسیتفاده  مکاسیب کتاب از  ولی  نیسی    واضیح  ایشیان نظر  و  اسی  مختلف  رسیائل  در  شیی  عبارا   چند

    اس  شده  بیان کبیر انسداد و صغیر انسداد تطبیقا  پایان در و اس  انسدادی

 انفتاحی نگرش  با را  خود  مقاله که  او   نوشیی  فیض علیرضییا فقهی»  مآخذ کاربرد  »مقاله بر  نقدی( 1388)عبا   ظهیری      

 بودن  ناگشیوده   اثبا   انسیداد  دلیل  مقدمه ترین عمده   نویسید می  و  اسی   کرده  بررسیی را  انسیداد  نظریه  نخسی   بود  نوشیته

 خبر حجّیی  رد  او  مطلیب محور  و بوده   مهم این  اثبیا  دار  عهیده  خود  مقیاله در  فیض  دکتر  وآقای  اسییی   علمی  و علم  باب

 و  فقه عالم  به  خدم   را  کار  این  و  باشیید می  ظن مطلق  حجّی   نشییاندن  کرسییی  به  او  هدف  و  اسیی   کتاب  ظواهر  و  واحد

   اس  دانسته سیاسی و اقتصادی مباحخ از بسیاری مشکل گشای

: گوید می سیسس « اسی  بسییار  مقاله  این  نقد قابل  و پذیر  خدشیه  نقاط گویی   مبالغه  گونه  هر از دور:»   که  نویسید می  ظهیری

 باب  انسییداد  یعنی  انسییداد   دلیل مقدما  مهمترین  از یکی  اثبا  سییرا   به خود سییخن  آمازین  بخش در فیض دکتر آقای» 

 می  شییمار  به مآخذ مهمترین  از کتاب از  پس  و  فقه مآخذ از یکی  سیینّ   گوید  می  آن  اثبا  منظور  به  و رفته علمی  و علم
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  نداریم سیینّ   به علمی  و علم راه  فقهی   مباحخ کلّ  به اکثرقریب در  واقع در ما  و  نیسیی  ما دسیی  در متأسییفانه  ولی  رود 

 : کند می استدلل چنین مدعا این بر و برده  سوال زیر را اخبار مفاد بودن ظنی اصل و نهد می فراتر پا ودرادامه

 و  اختالف  و  خلق و  وضییع  و جعل  و  شییده  اخبار در  که  ناروایی  های  دسیییسییه  و  رفته اخبار  در که  خیانتکاری  های»دسیی 

 شییی  و  آنها  در سییسییتی  و ضییعف  چنان آمده  عمل  به  اخبار این  در  دشییمنان  وسیییله  به که  درومکاریها  و پردازیها  درو 

  «     اس  بسته ما بروی هم را ظن راه  که آورده  بوجود ما در وتردید

 مبسیوط  طور  به را  نگاران  وحدیخ  حدیخ  ویژگیهای سیسس  و  داند می مریب  و  عجیب  فیض آقای  از را  نظر این  ظهیری   

 آور  علم  تنهیا نیه رواییا   اکثر کیه  کرد  ادعیا  توان  می  آییا  شیییده   ییاد نکیا  بیه توجیه بیا  نویسییید  می آن از بعید و کنید  می بییان

 متعر  فیض اقای که  نماید می اشیاره   و  نویسید می را  واحد خبر  حجّی   دلیل  ظهیری سیسس   نیسیتند هم  ظنی  بلکه  نیسیتند 

 ایراد این  که   اسیی   آن  اشییکال  این  به  ظهیری جواب  و  کرده   اشییکال  اصییول  کلما   در  آن یافتن راه  بر  و  شییده   نوعی  ظن

 به  نسیب  فیض ایراد  به هم  پایان در  و   اسی   اصیولیان قامو   در نوعی  ظن  اصیطال  جعل  فلسیفه از  نداشیتن  توجه  از  ناشیی

  گوید می پاس  اجمالی علم انحالل

 اسی   پرداخته موجود  فقه  تهذیب  لزوم  به  نخسی  فقهی«  مآخذ  »کاربرد  عنوان  تح   ای  مقاله  در( 1388)  علیرضیا فیض      

 و  پرداخته فقهی   مآخذ از یکی  عنوان  به  سیین    به  آنگاه   و اسیی  نموده  اشییاره   روایی جوامع  در مجعول  روایا   به سییسس

  انسییداد  ادامه  در  نیسییتند   آور علم  شییود می اقامه  آن  حجّی   برای  که  ای  ادله  و  ندارد  حجّی   واحد خبر  که گرفته  نتیجه

 بررسی مورد را  انسداد  دلیل  به  دادن  اهمی   لزوم  و   اس   داده  قرار  تایید  و  بحخ مورد  را  ظن  باب  مطلق  حجی   و  علم  باب

  اس  داده  قرار

 برآن که  وانتقاداتی  ثمرا   بررسییی  و  انسییداد »دلیل  عنوان  با  خود  ارشیید  کارشییناسییی  نامه پایان  در( 1388)عبا   ندری      

 جریان  بستر  طرق  و  ظنون  چون  رف   امارا   و  ظنون  سرا   باید  نخس   هدف   این  به  رسیدن  برای  نویسد: می  اس «  مترتب

  قبیل: از سوالتی وبه نمود بحخ مبسوط طور به باید زمینه این در که اس  معتقد و  انسدادند دلیل

 باب از  آن  حجّی   حجّی   صیور   در  نه؟  یا دارد  حجّی   آیا  کدامند؟  آن  انوا   چیسی ؟  ظن اصیطالحی  و  لغوی  تعریف

  دارند؟ انسداد جریان در نقشی چه ظنون این و حکوم ؟ یا اس  کشف

 »دلیل   نویسید:  می  گرفته؛  صیور   انسیداد دلیل  نفس  در  تحقیقی دیگر بخش  در  و داده  پاسی   سیوال  این  به  بخش یی در

 رسید  می  اصیول  علم  تاسییس و  تدوین  به  اصیول  در آن  طر   سیابقه  که  اسی   اصیولی  اصیطالحا   و مباحخ  از یکی  انسیداد

 بیشییتر  که  آن ه  اما شییده   اختالف  آن مقدما   تعداد  در  و اسیی   حکوم   باب از بزرگان  از  بسیییاری  نقل بر  بنا  آن  حجی 

  خواهد کیاربرد دین فرو  در  و اسییی   ظنون مطلق  حجّیی  آن  نتیجیه  و  اسییی   مقیدمیه چهیار  دارنید نظر  اتفیاق  آن بر بزرگیان

 فقه«  اصول در نه و دین اصول در نه داش 
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 و  انسییداد  اصییطال   دو  تعریف  از عقل« پس  منزل   و  انسییداد  نظریه »   عنوان  با تحقیقی  در( 1379)  عبداهلل   فرد   امیدی     

 هر  های  کاسیتی  و مشیتر   نقاط خود  تحقیق  »در  نویسید: می  آنان گیری  ونتیجه  انفتاحیون  و  انسیدادیون  نظریه  بیان  و  انفتا 

 میب   دوره  آماز  با  چرا  که قبیل:  این  از  سئوالتی ذکر  با  و  دهد«  می  ارائه  دیگر  راهکاری  و  اس   شده   دآور  یا  را  طریق  دو

 علم و  یقین  آوردن  بدسی  راه  آیا  و  اسی ؟  سیسرده   گمان و  ظن  به را  خود جای شیرعی احکام  در علم  و یقین  تحصییل کبری

 سییه بیان  به  انسییداد  نظریه  بیان  و  سییوال   به  دادن پاسیی  از قبل  اسیی ؟  داده  گمان  و  ظن  به  را خود جای شییرعی  احکام در

 :گوید می سسس پردازد می علمی و علم باب وانفتا  انسداد مورد در موجود نظریه

 به معروف  که اسی  وعلمی علم  باب  انسیداد  به قائلین  ادله مهمترین  از یکی ارزشییابی  و  بررسیی  مقاله  این  ومر   هدف» 

انسداد   برهان  اختالف   این  سوای میخوردکه چشم  به زیادی  اختالف  آن تقریر در  که  نویسد می  و   باشید می  انسیداد« »دلیل

 مقدما  از یی هر  سیسس  شیود و ریزی پی محکم اسیا   بر آن  مقدما  و  پایه  که  اسی  برخوردار علمی ارزش از زمانی

 دهد: می قرار بحخ مورد را نتایج از جه  سه آخر ودر دهد  می قرار وبررسی بحخ مورد را

  حکوم ؟ یا کشف .1

  مهمل؟ یا اس  مطلق نتیجه  .2

  دو؟ هر به یا واقع  به یا طریق  به ظن .3

 که نماید می مطر  را  سیوال  این ارزیابی  این در  و  کند می ارزیابی  را  انسیداد دلیل  سیسس  کند می  بیان  را نظر سیه  جواب  و

 زمینه  این در را  دانشییمندان  جواب  و نموده  مشییکل  طر   واقع در  شییده اسیی ؟  انسییداد نظریه  شییدن  مطر   باعخ چیزی  چه

 که: اس  پرداخته گیری نتیجه به هم آخر در و اس  آورده 

   دارد قرار کراه  و استحباب حرم   وجوب  محدوده  در فقط شر  احکام •

   باشد همان هم واقعی اهلل حکم حتما که شود نمی دلیل حکمی به گمان و ظن یا یقین و قطع •

 که کند می حکم ما  به عقل  آنکه  نتیجه  اسی   بوده  یکسیان  ها دوره   همه  در  اسیالمی  احکام  تبلیغ  نحوه  •

 کنیم  مراجعه الهی احکام استنباط و استخرا  برای موجود منابع همین به ما هم دوره  این در

 

 نظریه انسداد:

اسی  که  ینیکه از عناو  ندیگویمقابل انفتا  را اِنسیداد م  ی)ظنّ خاص( به احکام شیرع یعلم و علم  لیبسیته بودن راه تحصی 

 سخن رفته اس   خبر واحد  یّبحخ حج و در قسم  متأخّر طر  شده و از آن در علم اصول یاصول یهادر کتاب

 یبه احکام شییرع یراه علم و علم  نیدر همه زمانها باز اسیی   هم ن  یدر مسییائل اعتقاد  نیقیبه دسیی  آوردن علم و   راه 

به احکام   یعلم و علم  لیانفتا  راه تحص  ایدر انسداد    ب  یدر زمان م  کنیالسّیالم؛ ل همیدر زمان حضیور معصیومان عل  یفرع

  دانندیاحکام بسیته م  شیتریهرچند راه علم را به ب  اند؛یانفتا  راه علم  هقائل ب  انیاختالف اسی   مشیهور اصیول  یفرع یشیرع



 

410 

ي
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ 
جامعه

ي( 
پژوهش

ل
ن، سا

ي ایرا
ي سياس

شناس
  

دوم
ي

،شماره دوم)پياپ
6

ن 
(تابستا

1398
 

  اندده ینام  «یرو  آنان را »انسیداد  نیمعتقدند؛ از ا  یعلم و علم  لیاو به انسیداد راه تحصی   روانیو پ یقم یرزایمانند م  یبرخ

 [88اصطالحا  الصول  مشکینی  علی  ص]

  مکلّفان اسی   یبر رو یبه احکام شیرع یبسیته بودن راه علم و علم یبه معنا   ی: انسیداد در اصیطال  اصیولانـسداد  فی تعر

 که برای آن دو قسم ذکر کرده اند:

خاص  یموضیوع ایخاص مانند احکام بانوان    یباب ایخاص مانند علم رجال  یانسیداد صیغیر: آن اسی  که نسیب  به علم   1

 یفقط در خصیییوص همان مورد حج  م   ظنّ  جهیو در نت  مینداشیییته باشییی  یبه مقدار کاف  یعلم و علم  لیلمانند عدال   د

 باشد 

 بطور مطلقظنّ    جهیو در نت  میندار  یبه مقدار کاف یعلم و علم  لیانسییداد کبیر: آن اسیی  که نسییب  به معظم احکام دل   2

  شودیحج  م

 استنباط فقهي:

عمل به احکام بر همه واجب اسی  و باید حکم مسیئله فقهی را دریابد  اینجا مکلف دو حال  دارد یا خود مجتهد اسی       

که بر اسیا  اسیتنباطی که می کند به تکلیف عمل می کند  و یا مجتهد نیسی  که حکم او در باب »تقلید« گفته شیده اسی  

 ایط پیروی کند که بر اسا  ضوابطی باید از یی مجتهد جامع الشر

مسیییر کشییف حکم شییرعی را »اسییتنباط فقهی« می نامند که مجتهد با توجه به علوم مختلفی که در آن تسییلط دارد به      

 4کشف حکم فقهی می پردازد 

 ظن:

 ممکن اس  از دو جه  باشد:  یخصوص نیلحاظ شده اس  و ا یتیّخصوص تشیحج لیاس  که در دل یظن

متشیییرعه که ظن   ره ی  مثل سییی کندیرا حج  م  یخاصیییّ   قیظن  ظن حاصیییل از طر   یحج  لیدل  ی: گاهقیطر  خیاز ح   1

  کندیخبر واحد ثقه را حج  م قیحاصل از طر

 یقیو لو از هر طر  کنیدیحجی  م  یخیاصیییّ   یبیه محیدوده   دیّظن خیاص  آن را مق   یی حج  لیی دل  یمورد: گیاه  خیی از ح     2

عدم   خیمطلق ظنون از ح   یو در بحخ حج شییودیم  ریبه انسییداد صییغ ریتعب  لیدل  نیحاصییل شییود؛ که در لسییان فقها از ا

  کنندیاز اعتبارش بحخ م قیدر طر  یخصوص

 
 در فصل دوم تا چهارم این موضوع به شکل مفصل مورد تحقیق قرار میگیرد. 4
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 قیطر ایمورد   خیاز ح  یتیو خصیوصی  کندیحج  م «بما هو ظن» ظن را   تشیحج  لیاسی  که دل  یمطلق: ظن مطلق  ظن  ظن

که شیار  از آنها منع  ا یمثل ق ییهاحاصیل شیود حج  خواهد بود مگر راه  یاز هر راه  یظن در هر مورد نیندارد و لذا ا

 کرده اس  

 ونيمشهور اصول نظر

و  یقم یرزایمانند م  ی  برخدانندیاحکام بسییته م  شییتریهرچند راه علم را به ب  اند؛یانفتا  راه علم  هقائل ب  انیمشییهور اصییول

)اصییطالحا  الصییول ؛  اندده ینام  «یرو  آنان را »انسییداد  نیمعتقدند؛ از ا یعلم و علم  لیاو به انسییداد راه تحصیی   روانیپ

 (88ص 1مشکینی  علی   

اسی ؛ به   ب یمکلفان در عصیر م  یبه رو یبه احکام شیرع یبسیته بودن راه علم و علم یبه معناانسیداد       یدر اصیطال  اصیول

 بر مکلفان بسته اس    یبه احکام شرع یابیمعتبر( دس   ی)ظن یو علم یقطع یهاراه  گر ید انیب

 یهمه علما  السّیالم هیعل  امبرانی  هم چون شیناخ  خداوند و صیفا  او و شیناخ  پ  دیو اصیول عقا  یاحکام اعتقاد درباره 

) مطر  اسی   یفرع یبحخ انسیداد باب علم و انفتا  آن فقط در مورد احکام شیرع  ن یاصیول معتقد به انفتا  هسیتند؛ بنابرا

 (88ص  1مشکینی  علی   

 درباره انسداد  دگاهی د  چندد(  

 وجود دارد: دگاه یانسداد  سه د درباره 

 نیا ندیگوی« م  یقیحق  ونیها » انفتاحاو که به آن  روانی« و پ یمرتضیی   دی» سیی   دگاه ید ؛ی  انفتا  باب علم به احکام شییرع1

 باب علم باز اس ؛  یاحکام شرع شتریاس  که نسب  به ب

) ظن خاص ( باز اسیی  و به  یاسیی  که باب علم نیا  ونیمشییهور اصییول دگاه ی؛ د ی  انسییداد باب علم و انفتا  باب علم2

 نامند؛ی« م یحکم ونیگروه را » انفتاح نی  اس ین ازیظن مطلق ن  یخاطر به بحخ از حج نیهم

« و اصییحاب او  طرفدار انسییداد   یقم یرزایمتاخر   هم چون مرحوم » م  ونیاز اصییول یگروه ؛ی  انسییداد باب علم و علم3

  الصیییول  )فوائید  نیامنیدی« میقیحقنویگروه را »انسیییداد نیمطلق ظن اعتقیاد دارنید  ا  یی بوده و بیه حج  یبیاب علم و علم

  صیدر  «علم الصیول فی و »درو   7  ص2رو  اهلل      ینیالصیول  خم  بو تهذی   143  ص3  ن یمحمد حسی   یننائی

 ( 1۰8  ص1  ن یبن محمد ام یمرتض  انصاری الصول«  و »فرائد  1۶9  ص2محمد باقر   

 



 

412 

ي
ي )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ 
جامعه

ي( 
پژوهش

ل
ن، سا

ي ایرا
ي سياس

شناس
  

دوم
ي

،شماره دوم)پياپ
6

ن 
(تابستا

1398
 

 ظن مطلق:

 5نه؟اثبا  نظریه انسداد برای این اس  که بگوئیم »ظن مطلق« حج  اس  یا 

 لذا ناچاریم تا در این مطلب موضو  ظن مطلق را منقح کنیم و مباحخ زیر مجموعه آن را قدری توضیح دهیم 

به وجود احکام   ی  علم اجمال1که عبارتند از:  ۶اسیی  ی)مقدما  انسییداد( مبتن یانسییداد  بر تحقق مقدمات  لیتمام بودن دل

از احکام و   یارینسییب  به بسیی    ی  بسییته بودن باب علم و علم2ها  مکلف بودن به آن زیدر شییر  مقد  و ن  اریبسیی  یواقع

 :شودیم انیمقدمه در سه بخش ب نی  ا4ها و امتثال آن یواقع فینسب  به تکال ی  عدم جواز سهل انگار3 یشرع فیتکال

 گرددمیباعخ عسر و حر   ای شودیسبب هر  و مر  و اختالل نظام م ای رایتام؛ ز اطی( عدم وجوب احتالف 

  هیبه اصول عمل یب( عدم جواز رجو  ابتدائ 

 (28ص 2)اصول فقه  مظفر  محمدرضا     گرید یمجتهد ی ( عدم جواز عمل مجتهد به فتوا

مرجو    حینار گذاشته شود ترجواجب نشد  اگر به موهوما  و مشکوکا  عمل گردد و مظنونا  ک   اطیت  اکنون که اح5 

معلوم بالجمال    فینسیب  به تکال  دیکه با کندیعقل به طور مسیتقل حکم م  ن یاسی ؛ بنابرا  حیکه قب  دیآیبر راجح لزم م

  ابدییم  یمطلق ظن حج جه یکرد؛ در نت یاطاع  ظن

 تعریف ظن مطلق

و   انسداد باب علم اس    تش یّبر حج  لیبر اعتبارش وجود ندارد  و تنها دل یمعتبر خاص  لیدل  ریاس  که ه یظنظن مطلق   

آن تنها در زمان تعذّر علم    یّظنّ مطلق  انسیداد باب علم اسی  و حج   یّبر حج لیدلعمل به ظن مطلق جایز نیسی  زیرا 

مطلق ظنون    یّطرفدار حج  ونیانسییداد   باشییدینم زیجا یظنّ  نیعمل به چن  م یکه ما تمکّن از علم دار یتا زمان  باشیید یم

مدّعا را   نیاسی   و ا حجّ      ( ا یظنون باطله مثل: ق  یکه حاصیل شیود )به اسیتثنا  یاز هر راه یهر ظنّ  یعنی  معتبره هسیتند

 :ندیگوی  چرا که مستندیظنّ مطلق ن  یّقائل به حجاما مشهور علما   کنندیانسداد ثاب  م لیبا دل

 
به بعد/ فرائد    356به بعد/ کفایه االصول ؛ آخوند خراسانی ص    29ص  2از : اصول فقه ؛ محمد رضا مظفر ج  برگرفتهمباحث مطلب دوم    5

 به بعد می باشد   183ص  1االصول ؛ شیخ انصاری ج

 در مطلب چهارم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  6
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ما مفتو  اسیی  و اخبار ثقه و ظواهر کتاب   یو ظنّ خاص به رو یما بسییته اسیی  و لکن باب علم  یباب علم بر رو  اگرچه

 2)تلخی  اصیییول فقیه؛ آلبویه علی      میمطلق ظنّ ندار   یّبه حجّ  یازیی معظم مشیییکال  ما را حل کنید  و لذا ن  تواندیم

 (1371چ 422ص  1و شر  اصول استنباط؛ محمدی علی     1385چ 25ص

مراجعه  هیّبه اصییل عمل م یکن  دایو ظنّ خاصّ حکم آن را پ یباب علم قیاز طر  میهم باشیید که  نتوان  یچنان ه مورد نادر  و

  میکنیم

 حجيت مطلق ظن:

 1اسی  که آیا باب علم مسیدود اسی  یا مفتو ؟ )فرائد الصیول؛ شیی  انصیاری    هیّفرع  هیّاحکام شیرعخصیوص    درموضیو   

 به بعد( 175ص 

  هیّ وجوب تق  لیمذهب از قب ا یوجوب نماز و روزه و هم نسیب  به ضیرور لیاز قب نید  ا یمقام هم نسیب  به ضیرور  نیدر ا

امور به نحو تواتر در همه عصیرها ثاب  بوده و هسی  و   نیها مفتو  اسی  چرا که اباب علم در همه زمان ا  یو حرم  ق

 خواهد بود 

 نظرات علما

 یفیو تکل یاز واجب و حرام و از احکام وضیع  هیّفرع  هیّعلماء اسیالم نسیب  به هشیتاد درصید احکام شیرع انیم  یطول تار در

 باب مطر  اس   نیدر ا هیسه نظر یاختالف بوده اس  و به طور کل

  یقیحق ونینظر انسداد -3 یحکم ونیّنظر انفتاح -2 یقیحق ونیّنظر انفتاح -1

  يقيحق ونيّانفتاح

 ها چه در زمان حضییور معصییوم و چه دردر همه زمان هیّاسیی  که راه علم نسییب  به احکام فرع  نیانظر انفتاحیون حقیقی 

 ما باز اس   یبه رو شانیا ب یم زمان

 دایی قطع پ  یبیه حکم شیییرع  توانیم  هیّواحید همراه بیا قرائن قطع  یخبرهیا  ایی قرآن و اخبیار متواتره و    هیّاز راه ظواهر قطع  و

 کترینزد نیبودند که به زمان معصییوم  عهیقدماء شیی از   یبرخ زیو اتباعش و ن یمرتضیی   دیّسیی  یقیحق  ونیّجمله انفتاح  ازنمود 

 آنان باز بود  یبودند و راه علم به احکام به رو
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  يحکم ونيّانفتاح

ه( به رو یعنی) یما مسیدود اسی   لکن راه علم  یبه رو  هیّاسی  که: راه علم به معظم احکام شیرع  نیا ما باز   یظنون خاصیّ

مثل خبر ثقه و اجما  منقول و     احکام  میآنها دار   یّقاطع بر حج  لیکه دل  یاهیّبه توسیط امارا  ظن  م یتوانیاسی  و ما م

  میرا به دس  آور هیّشرع

 هینظر نیبه ا نیو قائل  روانیاز پ  عهیو حاکم اسی  و مشیهور علماء شی   جیعلم اصیول بوده و را  دانیو نظر امروزه م ده یعق  نیا

 هستند 

 و اتباعش(  یقمّ یرزای)هم ون م يقيحق ونی انسداد 

که در  میما مسیدود اسی   لذا ناچار  یبه رو  هیّنسیب  به احکام شیرع یمعصیوم راه علم و علم  ب یاسی  که در دوران م  نیا

  میانسداد استفاده نمائ لیموارد مشکوکه از دل

که حاصییل شییود  چه از  یاز هر راه یمعنا که هر گمان  نیا  بهمطلق ظنون اسیی      یانسییداد حج  لیدل  جهیاند نتگفته برخی

 ( قابل رجو  و اعتماد اس  ا یراهها )به جز طرق باطله مثل ق ریاز سا  ایخبر واحد ثقه و    قیظواهر قرآن و چه از طر  قیطر

 انسداد  ماتيتقس 

)تلخی  اصیول فقه؛    شیودیمنقسیم م ریو کب ریبه صیغ دیگر میتقسی  ییدر   وی  و نوع یبه شیخصی   میتقسی  ییدر   انسیداد

قمری و موضیو  »انسیداد« سیای  مرکز فقهی   1415چ 33۰و کفایه الصیول؛ آخوند خراسیانی ص 24ص 2آلبویه علی   

 (-امام محمد باقر ) (

داد  خـص انـس : آن ی  انسیداد نوعسی یعلم ممکن ن  لیتحصی   یو مشیخّصی  نیّمسیئله مع ییآن اسی  که در خصیوص   :يـش

 ما مسدود اس   یراه علم به رو هیّنو  مسائل و احکام شرعاس  که در 

 قیمسدود اس  نه از طر  ا یاخبار و روا  قیفقط از طر  هیّاحکام شرع  یراه علم به سو  م؛یبگوئ آن اس  که: ريـص   انـسداد 

 اجما   ظاهر کتاب و    (  لی)از قب گرید

الصیدور اسی  و  یظنّ   یخبر نیو چن  اندنهیواحد بدون قر یآنها خبرها  %95که اکنون در دسیتر  ما هسیتند    یاتیروا :نکته

  میعلم کن لیتحص میتوانیم گریالبتّه از طرق د شودینم دایقطع به حکم پ ق یطر نیلذا از ا

نه از  یعنیما مسیدود اسی    یاز همه طرق و راهها به رو  هیّآن اسی  که: راه علم نسیب  به معظم احکام شیرع ريکب انـسداد 

 قیاجما  منقول و نه از طر قیالصیدور اسی  و نه از طر  ینمود  چون ظنّ  دایپ یعلم به حکم شیرع  توانیخبر واحد م  قیطر

 شهر  و نه از    
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دارند )چه در زمان انفتا  باب علم و چه در زمان انسییداد باب    یمطلقا حجّ  هیّامارا  ظن ایکه گذشیی   آ  یبا حفظ نکات

 مخت ّ به زمان انسداد باب علم اس ؟ هیامارا  ظنّ  یّحج نکهیا ایعلم( 

 :ميکنيم ينظرات را بررس اهمّ

 مخت ّ به زمان انسداد باب علم اس   ه یّامارا  ظن  یّقائلند که حج نیّیاز اصول ی: برخالف

 انسداد  ایدارند که امارا  حجّ  هستند  مطلقا چه در زمان انفتا   ده یعق ون؛یّ: اکثر اصولب

 ریسیییا  ایی خبر واحید    یّ: میا کیه در حجنکیهیا لیی   چرا؟ بیه دلبیاشیییدیم   یی : بیه نظر میا حق بیا اکثردیی فرمیای: جنیاب مظفر م 

خبر واحید    ایی کیه آ  میکنیبحیخ م  یبلکیه بیه طور کلّ  م ینیدار  بی یم  ایی بیه زمیان حضیییور   یکیار  م یکنیبحیخ م  هیّامیارا  ظن

 ا یعلم باشید    لیمتمکّن از تحصی  ده یبه او رسی  ایه که امار یفرد ایکه آ  میارند یما کار ر یخ ایدارد     یّنفسیه حج یمجرّد ف

موطن  نی  بنیابراسیییتنیدیبیه فر  انسیییداد بیاب علم ن دیّخبر واحیدنید  اطالق دارنید و مق   یّهم کیه دالّ بر حج  یانیه؟ و ادلّیه

 2)اصیول فقه؛ مظفر محمد رضیا    امارا  اعمّ اسی  از زمان )انسیداد و انفتا ( و اختصیاص به زمان انسیداد ندارد    یّحج

 (29ص

 باشد؟یمنحصر به زمان انسداد اس   چه م هیّامارا  ظن  یّحج ندیگویکه م یاشکال کسان

مثال در واقع نماز ظهر  ندیآیخطا نموده و مخالف واقع درم یگاه  هیّ: امارا  ظنندیگویاسی  که م نیاشیکال آنان ا عمده 

  هیّ صیور   چگونه شیار  مقدّ   رجو  به امارا  ظن  نیواجب بوده  لکن خبر واحد بر وجوب جمعه اقامه شیده بود  در ا

واقع شییده و   )از دسیی  دادن(   یوفعمل به اماره مسییتلزم ت  یکه گاه یحالدر   کند؟یم  زیبا فر  انفتا  باب علم تجورا  

  یمسیتلزم تفو ایکه در واقع حرام بود و   یمسیتلزم انداختن فرد در مفسیده اسی  و اگر اماره قائم به وجوب شیود  در حال

از  نیا  ایکه اماره بر حرم  اقامه شییده و من هم تر  کردم آ یالکه در واقع واجب بوده  در ح یمصییلح  باشیید در حال

 واقع دارم؟ هرگز حاشا و کلّا  لیکه تمکّن از تحص یواقع دهد  در حال  یکه اجازه در تفو باشدیروا م میشار  حک

 پاسخ به اشکاالت فوق

حلها به عنوان از آن راه   نجایکه ما در ا باشیدیسیه راه حلّ مطر  م یاند و به طور کلداده  ییهاپاسی   اشیکال نیاز ا  نیّیاصیول

و اصیول فقه؛   1378چ ۶4ص   1)تلخی  فرائد الصیول؛ قلی پور گیالنی مسیلم      میکنیاشیکال اسیتفاده م  نیپاسی  از ا

 (41ص 2مظفر  

   یّقیمسلی طر -3       هیّراه مصلح  سلوک  -2  اماره   یّموضوع ای  یّراه سبب -1
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  تيّسبب یمبنا

 ثاب  شد چه در فر  انسداد و چه در فر  انفتا   هیّامارا  به دلئل قطع  یّحج نکهیدر ا شکی نیس 

حادث  یآن اماره مصییلحت  یبرطبق مؤدّا شییودیاز احکام اقامه م  یکه اماره بر حکم ی: لبد هنگاممیگوئیحسییاب م  نیا  با

 را  فو  شده  هیّآن مصلح  واقع کندیمصلح  حادثه  تدار  م نیاز آن و ا شتریب ایبه اندازه مصلح  واقع و   گرددیم

با اعطاء ما زاد   ایبود لکن با جبران ما فا  و   حیبدون جبران ما فا  قب  دادیواقع م   یاگر شار  مقدّ  اجازه در تفو حال

 ندارد  یقبح یاذن نیچن

 اجتهاد و جایگاه نظریه انسداد 

جایگاه نظریه انسییداد در اصییول فقه شیییعه و اهمی  اجتهاد را قبل از ورود به بحخ انسییداد و بیان ادله آن  ناچار هسییتیم  

 بررسی می کنیم 

 گیریم:در این قسم  دو مطلب  یکی تأثیر نظریه انسداد و دیگری اجتهاد و تقلید را پی می

 تأثير نظریه انسداد:

ر و جایگاهی دارد؟ و در با توجه به تمامی مباحثی که مطر  شید ممکن اسی  مخاطب بسرسید که این نظریه انسیداد چه تاثی

صیییور  پیذیرفتن ییا رد چیه اتفیاقی می افتید؟ نیاچیار بیایید دییدگیاه موافقیان و مخیالفیان را بطور کلی دوبیاره ارزییابی کنیم تیا بیه  

 پاس  برسیم 

 ایمورد اختالف بوده اسیی  که آ  میمسییأله در اصییول فقه از قد  نیادله ظن  معتبر در فقه  ا رشیدر پذ  هانیبه رمم اتفاق فق

ظنون شیامل    یادله حج  ایاسی  که آ  نیسیخن  اختالف در ا  گریبه د ر؟یخ  ایتواند ظن  باشید  مسیائل اصیول فقه  م   لیدل

 ییتا   ن یشیی یهاى پمالب اصییول  انیاختالف  در م  نیا  ر؟یخ ای شییودآن براى اثبا  مسییائل اصییول فقه  هم م    یحج

 هاى پس از آن قابل مالحظه اس  خاص  و مالب اصول  خ یمقطع تار

منطق  آن عیدم امکیان اسیییتفیاده از هر گونیه دللی  ظن  در قرآن و   جیهینت  م یدر اصیییول فقیه  ادلیه ظن  را کنیار بگیذار اگر

ود  به معناى اسیتفاده کمتر از کتاب و سین  در اصیول فقه خواهد ب  نیسیند ظن  در خصیوص سین  خواهد بود  ا زیسین  و ن

  ستندیلوازم ملتزم ن نیظن  در اصول فقه  به تمام ا هادل  یکه ظاهراً مخالفان حجّ دید میالبتّه خواه

  سیسس از چند جنبه به بررسی  میکنمخالفان و موافقان اسیتناد به ادله ظن  در اصیول فقه را مرور م  دگاه یابتدا د  جا نیا در

  میپردازمسأله م 
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 هاى مخالفاصولى دگاهی د     

 )ره(مرتض   دیاند  ستوجه کرده   د یآاى که در اصول فقه براى اثبا  مسائل آن  به کار م به احکام ادله  میاز قد  هااصول 

هاى آور براى اثبا  گزاره ادله ظن ایکند که آمطلب را طر  م  نیفقه و اصیییول فقه  ا  نیعلم  ب  -فلسیییف    سیییهیدر مقا

پاسی   ر؟یخ ایهاى مخصیوص  حج  اسی  هاى فقه   در چهارچوب اماره آور براى اثبا  گزاره ظناصیول   همانند ادله  

مسیأله   ریامکان در ه  نیول  ا  ;ظن در مسیائل اصیول   هم ون مسیائل فقه  وجود دارد  یاسی  که امکان حج نیا  شیانیا

ادله در اصیول   د یاسی  که هم ون اصیول عقا  نیعدم وقو  ا  لیاسی   به نظر وى  دل  ده یاصیول   جامه عمل و وقو  نسوشی 

قطع  تعبدى   لیدر مسائل اصول فقه دل  ن یکند که راه  به علم نباشد  هم نم   دایراه پ  یآور هستند  ظن در جافقه  علم

ه کند  شیییاهد  قطع  تعبدى اقام  لیبراى آن دل  دیبر عمل به ظن وجود ندارد  در فقه هم اگر کسییی  ظن را حج  بداند  با

اما در مسیائل اصیول فقه  کسی  به   ;انددر اجتهاد را فقط در مسیائل فقه  قائل شیده   بیتصیومصیوّبه ادعاى    کهنیا گرید

 (2و 25  ص1   134۶  عةیال  اصول الشر عةیالذر  علم الهدى) س یقائل ن بیتصو

 نیدر اصییول فقه به ادله ظن  اعتماد کرد  هم  دیآور باشیید و نباعلم  دیکه ادله اصییول فقه با دیآبر م   نیسییخن بال چن  از

 خیسیرا  گرف   وى در رد اسیتدلل به حد )ره(مشیخ  به خبر واحد  در سیخن  از محقق حل   لیتوان با تمثمطلب را م 

 اط ی  وجوب احت(  براى اثبا331  ص1 ق   ه 1399    عهیالش خیجامع احاد   بروجردى« )  بییریال  ما ل بییرید  ما » 

معیار     )المحقق الحل «  ان نقول: هو خبر واحید لنعمیل بمثلیه ف  مسیییائیل الصیییول خیی و الجواب عن الحید» :  دیی گوم 

خبر واحد اسیی  و در مسییائل اصییول  به مثل خبر واحد عمل   خیحد  نی(جواب آن که ا21۶)3ه ق  ص14۰3الصییول   

   (میکننم 

 هاى موافقاصولى دگاهی د       

 رزاى ی  منندیبمباحخ اصیییول  و فقه  نم  انیقطع  بودن  تفاوت  م ایهاى متأخرتر  در نو  ادله به لحاظ ظن  اصیییول  اما

مسیائل اصیول الفقه و فروعه ف  جواز   نیل فرق ب» کند:  م   حیعدم تفاو  تصیر  نیاز کسیان  اسی  که به ا ک )ره( یقم 

 انی( (تفاوت  م25  سطر228  ب  تا  ص  الصول  نیقوان  قم « )ف  الصول     قطععل  اشتراط ال  لیالبنا عل  الظن و انه ل دل

  سینده ی  نو(قطع در اصیول فقه وجود نداردبر لزوم    ل یدل  ریو ه  سی یمسیائل اصیول فقه و فرو  فقه در جواز اعتماد بر ظن ن

مسییائل اصییول   ف منع اشییتراط القطع  » کرده اسیی :    انیب  رىتشیی یب  حیمطلب را با توضیی   نیا  «نیالمسییترشیید  یههدا» النظر    قیدق

و هو   نیقیال  ال هایالمر اعتبار انتهاء الظن ف  ةیو مبنا ادلتهم ف  مسییائل الصییول عل  الظن کمسییائل الفقه  ما فیالفقه    ک 

فه  تنته  ال    هیف  علم الصیول و اما المسیائل الصیول  کونیال  القطع انما    هی  نعم انتهاء المسیائل الفقهضیاًیمعتبر ف  الفقه ا

ون المتعلقیة بسیییائر التکیال ف  الظن کونی ةیی ف  جملیة مسیییائلهیا مسیییألیة قطع کونیفالبید ان    ره یالقطع ف  ذلیی الفن دون م

 رفتن یشییرط قطع در مسییائل اصییول فقه پذ» ( به گفته وى  4۶7  ص3ه ق   1421رازى نجف  اصییفهان    )  هایالمسییائل عل

اسیی   رفتن یهمانند مسییائل فقه   ظن  اسیی   آن ه پذ  قهها در مسییائل اصییول ف      در حال  که مالب ادله اصییول سیی ین

مسییائل  بنا کردنامرى که در مسییائل فقه هم جارى اسیی   آرى   ;منته  و مبتن  گردند  نیقیظنون اصییول  به    دیبا  کهنیا

شییوند  نه در   اما مسییائل اصییول   در خود اصییول فقه به قطع مبتن  م ردیگفقه  به قطع در دانش اصییول فقه صییور  م 
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هاى متعلق به آور وجود داشیته باشید تا ظناى قطعرو ضیرور  دارد در مباحخ اصیول فقه  مسیأله نی  از اگرىیدانش د

از محقق   گفتهشیضیمن اشیاره به سیخن پ  زین  )ره(انصیارى   یشی    «مسیائل اصیول فقه  به آن مسیأله قطع  متک  گردد  هیبق

 (82  ص2   1377    فرائد الصولانصارى)  ردیپذحل   عدم اکتفاى به خبر واحد در اصول فقه را نم 

ها مسیلم شیده اسی  که در مسیائل اصیول  انیمطلب در م نیتا کنون ا  قم  رزاىیکه دسی  کم از دوره مرسید  نظر م   به

ظن مطلق   ایظنون خاص باشیید مانند خبر واحد    لیخواه از قب  ؛اصییول فقه   همانند مسییائل فقه   ظن قابل اعتبار اسیی 

خبر الواحد و   ةیبحج  قولیاحد ممن  فرقیلم » :  سییدینوباره م   نیانسییداد  محقق عراق  در ا  لیحاصییل از تمام دانسییتن دل

  3ه ق   14۰5    نهایه الفکارعراق « )کالسیییتصیییحاب و نحوه      ةیو الصیییول  ةیالمسیییائل الفرع  نیب  ةیالظهورا  اللفظ

مسییائل فقه  و اصییول   مانند   نی  بخبر واحد و ظهورهاى لفظ  قائل هسییتند  یاز کسییان  که به حج   کسیه( 12۶ص

 آن  تفاوت  نگذاشته اس    ریو م تصحاباس

مبحخ انسیداد آمده اسی    لیمسیأله در ذ نیاسی   ا انیهم نما گریاى ددر اعتبار ادله ظن   از طر  کردن مسیأله ریاخ  تسیالم

 ایظن به حکم شرع  اس      یانسداد  بنا بر تمام بودن مقدما  آن  حج  لیدل  جهینت ایسؤال مطر  شد که آ  نیجا ادر آن

الظن بالواقع او   ةیسییالمتها ه  حج  ریالمقدما  عل  تقد  ةیهل قضیی » هر دو؟   ایحکم شییرع  اسیی   و    قیظن به طر   یحج

ظن در    یحکم شیرع  همان حج  قیظن به طر   ی( حج315ه ق  ص1417     کفایه الصیولخراسیان « )او بهما؟  قیبالطر

اى اصیول  طرق  مسیأله   یعدم حج ای   یحج رای( ز28۰  ص3ه ق   14۰۶     فوائد الصیولن ینائ)  مسیأله اصیول  اسی  

داند  کسیی  نگفته اسیی  جا که نگارنده م مسییأله دارند  تا آن نیدر ا  انیکه اصییول ق یق و عمیاسیی   با وجود مباحخ دق

 کنار گذاشته شود  دیاصول  بودن  با لیدر مسأله  به دل قیظن به طر  یاحتمال حج

 اجتهاد و تقليد

تمامی مباحخ گفته شیده برای این اسی  تا مجتهد با در اختیار داشیتن قواعد و اصیول مختلف بتواند بر اسیا  یی مبنایی به 

اسیتنباط حکم شیرعی فرعی بسردازد  و ال بدون این قواعد هیر حکمی قابل اسیتخرا  نیسی   همانگونه که گفته شید احکام 

میان عالم و جاهل مشییتر  اسیی   پس شییخ  یا خودش مجتهد اسیی  و می تواند به اسییتنباط حکم بسردازد و یا مجتهد 

سیطح علمی برخوردار اسی  که بتواند به احتیاط عمل کند و   نیسی   در صیور  دوم نیز دو حال  وجود دارد: یا از مقدار

 7قطعی خود را بری الذمه کنه و یا خیر  و در جایی که توان عمل به احتیاط ندارد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند 

 
 گشودن باب اجتهاد 7

  د، یمف  خی توان به عصر ش  ی تحوالت را م  ن یتر سر گذاشته است. سرآغاز مهم  را پشت  ی اریو تحوالت بس  ها زشیخ  خ،ی به لحاظ تار   عه یفقه ش

را اغلب به عنوان برجسته    ی در استنباط احکام فقه  یو استدالل  انهیگرا روش عقل  یریکارگطوسى بازگرداند. به    خیش  ژهیو مرتضى و به  دیس

  خ ی غالب بود. ش  انیعیش  ی فقه  شه یبر اند   انه یگرا ثیروش حد  یطوس  خ یاز ش  شیشناسند. پ  یم  یعیفقه ش  خی در تار   یطوس  خی ش  اورددست   نیتر

  ی خیتار   ر یبر س  یقیعم  ریپرداخت و تأث  ی بر اساس قواعد اصول ات ی با گشودن باب اجتهاد در کتاب »المبسوط« به استنباط احکام از روا یطوس

صدوق( فقه متکلمان    خیش  ،ینیکل  خی)ش  ثی عمده در فقه غالب بودند؛ فقه اصحاب حد  انیدو جر  یطوس   خیاز ش  شیگذاشت. تا پ  عهیفقه ش

  خ یکرد. »ش  جادی ا  یع یدر فقه ش  میعظ  ی زده و تحول  ان ی دو جر  ن یا   میان   یدر فقه پل  ی طوس  خ ی(. شیدمرتضیس  د، یمف  خ یش  ل،یعق  ی )ابن اب 
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 مراحل مختلف یک حکم شرعي

 که همان مرحله مصلح  و مفسده اس     یمرحله اقتضاء و شأن -1

 مرحله انشاء  که همان وضع و جعل حکم اس   -2

 اس   نیکه همان بعخ و ابال  به مکلف ا  یمرحله فعل -3

 مرحله تنجّز  که همان مرحله امتثال مکلف اس   -4

لوکعمل به اماره از باب در  شییی    8اشییاره شییده اسیی   اول و سییومبه مراحل    یدر متن شیی  لحت ـس بر  را مبتنی هيمـص

 :کهنیا اوّل وجهداند: ی میوجوه

 
.« او هم از  دیکارگرفت و به کمال رسان   را عمالً به  یفروع بر اصول پرداخت و فقه اجتهاد  قیو تطب  ع ی به تفر  عیبار به طور وس  ن یاول  ،یطوس

را مشروط بر کاشف بودن از قول معصوم معتبر دانسته و به آن استدالل   ه یامام ی استفاده برد و اجماع طائفه یعقل ی و هم ادله ثی ظاهر احاد

ها بدون  است. روش او تا مدت  یطوس  خ یش  فات یاز آثار و تأل  عه یو کالم( در ش  ر یقه و اصول، تفسف  ث،ی)علوم حد   ی منابع علوم نقل  نی ترکرد. مهم

 مورد قبول علما بود.   ز یاو ن   یفقه  یآرا یبه کار گرفته شد و حت  عهیش یفقها  میاندر  بیرق

او را نداش ت،    اتیجس ارت مخالفت با نظر یقائل بودند، کس   شیکه ش اگردان و معاص ران او برا  یاریو با حرمت بس   خیش   کردیرو ی  غلبه  با

]نگارنده: به نظر من بحث جرات مطرح نبود. بلکه شیخ  ووانتیف ه ه ا الیوا را به  دز اک وکامر بردیاند اه وا بخ  اک رن  رن 

حکم به    یکه برخ  یا  گونه  به  اشی  هکرز للاا به  دز ررار  نخاهته بود اه بوواندد بر نن ن د بنندد ا را یخنز اایاهه اددد 

جهش و   یطوس   الطائفهخیباب اعتراض بر او را گش ود. »ش   سیادرابن  نکهیاند، تا اداده  خیدر دوران پس از ش   یانس داد و توقف در تفکر اص ول

روند   ،یه عواملبنا ب   حال،نیبعد از او تا امروز مش  هود اس  ت و درع  یفقها  فاتیبه وجود آورد که آثار آن در تأل  هیش  فرد در فقه امام  یتحول

جاذبه    ،یطوس    خیفقه و اجتهاد پس از ش    یاز عوامل مهم رکود نس  ب  یکیدچار وقفه و رکود ش  د.    خ،یپس از ش   یمدت  عهیفقه ش   یتکامل

  صاحب   ،یطوس خیچون ش  ییعظمت فقها  اگر  شود... یپس از او محسوب م  یشاگردان و علما  ریدر عمق ضم یو یو نفوذ آرا خیش یتیشخص

و   ییس تاینکنند مس لماً رکود، ا دایآنان را پ یجرئت و جس ارت اجتهاد و اظهارنظر در مقابل آرا  فرید  یموجب ش ود فقها  یانص ار  خیجواهر و ش 

]نگارنده: به نظر من رس اک للااز داران وحوا، خصیولین شیخ  انصیارز ا وا  دز نخوند    انس  داد فقه را به دنبال خواهد داش  ت؛

ن ارتیتار   وکه ناز للاخه  اایر را در بر گرهته ادیف اه متادی انه در راره از اک موارد دیله اجتهاد اک خود ارده خرادیان  ، ار

   م زه انف ا ادتدباط را  درجد زناا ابداع را   زنونارشود ا ااتر به   م  انخدخشخر زووان ه ها لیر  هه  ر تمام    رایز  اند 

ا وواهق  زدیاکگار جادراخبار متدا ض ا رهع اختال  ا وعارض اک ننها ا ا نخجاع بدر    طودی    خبودن شی   شیکتیوتخنارند.« در ر

 نخب   خا »الوال « در ه ه وطب ر«خمجردال  ه«، »الابتیوط الکب  ه هراا »الدها  اته ه ه  نرور. مه تیفخن زدرننها ورد نخب

   ه ه جع رى را دیار وحول   را خال ، وار  هرا ادیتبصیار، مبتیوط، نها هریون وهذ ىرنااتاب  فخادیف. اا با ولل  مذانه ادیالم

 دانتته شده ادف. اىتهرا م ا  ىخدر ه ه وطب زارد. اتاب خال ، نونار نرادخبد

 اجوه:   ههو لل ،  ا  مّا ال ت  الثان 8

حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه األمارة و    یف کونیال    ث یتابعا لتلک األمارة، بح  -مطلقا  - الحکم  کونی: أن  أحدها
حکم   یأمارة عنده عل امیبها، و الجاهل مع قطع النظر عن ق نیالواقع بالعالم یمختصّة ف  ةیّاألحکام الواقع کونی عدمها حکم، ف
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 ریامیاره م  نیکیه در حق جیاهیل بیه واقع بیا قطع نظر از وجود ا یطوربیاشییید  بیه  یعلم  ریطور مطلق تیابع آن امیاره مبیه  حکم

(  ه یبه آن )احکام واقع  نی( در واقع به عالمریتقر نی)طبق ا  ه ی: احکام واقعجهینت در  نباشییید  یو عدم آن  اصیییال حکم یعلم

 اختصاص دارد 

 یفی)اگر تکل ایی اسییی ( و    فینیدارد )بالتکل  یدارنید  حکم  نیکیه عیالم یامیاره نزد او  بر حکم امیی نظر از قامّیا جیاهیل بیا قطع  و

وجیه )نبودن حکم در حق جیاهیل و   نیا البتیه   گرددیم  یامیاره بیه آن منته  دانید یم  یتعیال  یاسییی  کیه خیدا  یدارد( حکم

باطل اسیی   چرا که در اخبار متواتر   بی( از نظر اهل صییواب که مخطئه هسییتند  همان تصییونیبه عالم  ا یّاختصییاص واقع

 مشتر  اس   نیو جاهل نیعالم انیآمده اس  که حکم م

  هیمصلح  سلوک    یمعتزل  یّسبب   یاشعر  یّ  از جمله: سببدارد چهره  سه  یّسبب  یاز نظر ش

 از نظر اشعری ها      

اند قائل اشاعره    وجود دارد یافراد عالم و جاهل نسب  به احکام واقع  انیم  یتفاوت  هایباتوجّه به مطلب مذکور از نظر اشعر

وظ محکوم به خداوند با تمام مراتبش اختصیاص به افراد عالم دارد و لکن افراد جاهل در واقع و لو  محف یکه حکم واقع

نه در مرحله اقتضیاء نه در مرحله  باشیدیاز مراحل محکوم به آن حکم نم  ییریه درجاهل   های  به نظر اشیعرسیتندین  یحکم

  فهیاماره بر وجوب قائم شید وظ  اگر اماره اسی    تابعجاهل تابع  به نظر آنها    و نه در مرحله تنجّز    ینه در مرحله فعل   یشیأن

در آن  یاماره بر حکم امیلذا: با ق  و او حرم  و اجتناب اسی    فهیجاهل وجوب اسی   و اگر اماره بر حرم  اقامه شید وظ

 بدان عمل کند  دیشده و مکلّف جاهل با جادیحکم مصلح  ملزمه ا

 نظر اماميه )ضمن بيان اشکال(

 عالم و جاهل مشتر  اس   انیتنها به افراد عالم اختصاص نداشته بلکه م هیواقع احکام اس  که: نیانظر امامیه 

و نظر اشیاعره بر اسیا  مبنایی که ذکر   ظنّ به واقع اسی   ایعلم   لیهمگان اعم از عالم و جاهل تحصی   فهی: به نظر ما وظنکته

 کردیم باطل اس  به دلیل:

 ندارد بالجما   نیبه عالم یاختصاص یاحکام واقع -1

 عالم و جاهل اخباره متواتره وجود دارد  انیر اشترا  احکام مد -2

 
باطل عند أهل الصّواب من المخطئة. و قد    بی. و هذا تصوهیال  یأنّ األمارة تؤدّ  اللّه   علمی   بما. ال حکم له او محکوم  نیالعالم

 العالم و الجاهل االخبار و اآلثار.  نیتواتر بوجود الحکم المشترک ب
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 تقسيمات احکام شرعي فرعي

 اند  از جمله:سه قسم براین احکام 

 در حکم به آن موافق شر  اس  مثل: حسن عدل و قبح ظلم  زیکه عقل عقالء ن یاهیّاحکام فرع -1

 مثل: وجوب نماز  روزه  زکاة و     باشندیقاطع و جازم م لیکه مستند به دل یاهیّشرع هیّاحکام فرع -2

 که مستند به ظواهر و اصول هستند  یاهیّظاهر هیاحکام شرع -3

 بیدر قسیم سیوم اجما  بر صیح  تصیو  لکن  اسی   بیقسیم اوّل و دوّم اجما  علماء بر صیح  تخطئه و بطالن تصیو در

  کندیبا اختالف اسییتنباطا  و اسییتظهارا  افراد تفاو  م  یاسیی  که: حکم ظاهر نیاعلّ  اجما  در قسییم سییوّم   اسیی  

باطل   بیقاطع و جازم اسی  و الّا حق با تخطئه بوده و تصیو  لیدر قسیم سیوم مشیروط به نبود دل  بیحکم به صیح  تصیو

  شودیم

 محل نزاع

 یاز علما یو برخ عهیشی   یعلما نظر  نداشیته باشید   قاطع و جازم بر آنها وجود  لیاسی  که  دل  یاهیشیرع هیّدر احکام فرع  نزا 

به آن اسیی  و آراء  بینفر مصیی  ییکه تنها    باشییدیم  ینیّحکم مع  یدارا  یادر هر واقعه یتعال  یخدا اسیی  که:  نیعامه ا

و  یخداوند تابع رأ حکم اهل سینّ  معتقدند که: یلکن مالب علما  و   باشیندیخطاسی  و لکن معذورند و معاقب نم گرید

 داشته باشد  یحکم یاکه خداوند در هر واقعه س ین گونهنیمصاب اس  و ا شیرأ زین ینظر مجتهد اس  و هر مجتهد

قائلند که   یبرخ  اند:خود بر دو دسییته  هانیا  نیسییتند و اقوال مختلف دارند که  به نظر فوق در قولشییان متفق و متحد نیقائل

لزم اسیی    لیحکم خداوند دل  یاند که براگفته یبرخ جعل نفرموده اسیی   یاو اماره   لیدل ینیّهر حکم مع  یخداوند برا

چرا که   سییتندیحکم ن  لیدل  نیمکلّف به اصییاب  به ا  نیگروه معتقدند که  مجتهد یی  اند دسییته خود بر دو گروه   نیکه ا

 اجران و للمخطئ اجرا واحدا«  بی: »انّ للمصندیگویو لذا م باشدیم یخفا و پنهان  یمذکور در نها لیدل

در  ریحکم اسییی   لکن پس از فح  و سییی   لیبه دل  یابیامر مجتهد مکلّف به دسیییت  یمعتقدند که  در ابتدا  زیندیگر گروه 

و او  کندیم رییاو در واقع تغ فیتکلو    باشییید یمنظور نم  لیمسیییتقر شییید که در واقع آن دل یمظانّ ادله اگر ظن او در امر

  شودیمجتهد مرتکب گناه نم لیدل نیاوّل ساقط گشته و به هم فیو لذا تکل شودیمأمور به همان مظنونش م

  هياز نظر علماء امام بی ادلّه بطالن تصو

 : دور  ب: اجما    : اخبار متواتره الفامامیه سه دلیل بر بطالن ذکر می کنند: 
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: علم و ظنّ از حیتوضیی    دانندیمتعلّق علم و ظن را متأخر و متوقف برآن دو م «مصییوبه»   تصییویب این اسیی  کهعل  بطالن  

: تا معلوم و مظنون گریعبار  د  به   باشیییندیدو م نی: متوقف بر ایعنیمقوله فعل نفس و مسیییتلزم معلوم و مظنون هسیییتند  

وجود بر علم و ظن حاصیییله در نفس متقدم   خیمعلوم و مظنون از حموجود نباشییید علم به آنها تعلّق نخواهد گرف   پس  

 هستند 

و دور هم باطل  دیآیم  شیدور پ  میمتأخر از علم بدان  جهی( متوقف و در نتندیگویطور که مصیوبه م: اگر متعلّق را )آنحال

به   یابیمجتهد در دسی   اگر لذا قائلند که:  و   دانندیرا تخطئه م  حیرا باطل و مذهب صیح  بیتصیو  عهیشی   یعلما تمام  اسی  

  شودیداده م یاجر به و ییدو اجر اس  و الّا به خاطر زحمتش  یو موفق بود دارا بیواقع  مص

 

 

 فقه اصول در انسداد  نظریه سير                                     

 چرا و زمان   چه از  پدیده   این  به  اعتقاد حال  اند؛ بوده   معتقد  اجتهاد باب  انسییداد  به  سیینّ    اهل علماى  از  اى عده   شییی ب 

 بررسی  را  آنها  از  برخی  سوم  فصل  در  که  اس   های   پرسش  چیس    آن  محدوده   و قلمرو  و  آن  به  قائالن  ادلّه  و  شده   شرو 

 دهیم  می قرار واکاوی مورد را دیگر برخی اینجا در و  کرده 

 زمان:زمان پيدایش نظریه انسداد بر اساس 

آن   قیها درباره زمان دق  دگاه یآمده  ول  د  شیانسیییداد پس از دوران صیییحابه پ ده یکه پد  سییی یاهل تسییینّن خالف  ن  نیب

گروه نخسی    انیمختلف اسی : برخ  زمان انسیداد را بر محور سیال و قرن و گروه  بر محور اشیخاص قرار داده اند؛ در م

 چند نظر اس :

لِأَحَدٍ أَنْ  سَيْ: لَيالمالک رىي»قَالَ بکر بْنِ الْعَلَاءِ القشــدوم دانسییته اند:   قرن انی( عده اى زمان انسییداد را از پایکم 

 [ 27۶  ص 2(    ةیّالجوز میّمحمّد بن اب  بکر  )ابن ق ن یاعالم الموقع ]  مِنْ الْهِجْرَةِ« نيبَعْدَ المأت  خْتَارََی

فِ َقرَنَ الربابِ«ن«قرن چهارم م  دانند:    مهی( گروه  شییرو  انسییداد را از ندوم د  بَاِِ الِاجْتِهَاِد فى مننْتَصـَ  ] »نَاَدوْا بِسـَ

 [ 27ص  ل یصنعان   محمّد بن اسماعارشاد النقاد  

ییی که تح  اشراف وزار  اوقاف   هیّدر کتاب موسوعه فقه  ;( دسته اى آماز قرن ششم را زمان اعالم انسداد دانسته اندسوم

اِدسِ الهجرى حَتبى نَاَدى بَعْ ن الْعنلَمَاءِ بفقفال بَاِِ منتشییر شییده یییییی آمده اسیی :    یکو ــب »مَا أنهِلب الْقَرْنِ الس

 [ 42  ص 1   هیّوزار  اوقاف و شئون اسالم ه یّموسوعه فقه]  الِاجْتِهَاِد«.
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 بر اساس اشخاص

 چند نظر دارند: زیکه مال  را اشخاص قرار داده اند ن گروه 

و انسییداد اجتهاد مطلق بعد از ائمّه اربعه   9از مذاهب چهارگانه پس از عالّمه نسییف   یی( زمان انسییداد اجتهاد  در هر  یکم

 اس :

مْ  صَاحِبن َفوَاتَِح الرحموت: ثنمب إنب مِنَ النباسِ مَنْ حکم بِونجنوِِ الْخنلنوب مِنْ بَعْدَ الْعَلبامَةن النسفى وَ اخْتَتِ »قَالَ

ارشییاد النقاد   ] الْأَرْبَعَةِ« أَئِمبةِالْمَذْهَبِ وَ أَمبا الِاجْتِهَادن الْمنطْلَقِ َفقَالنوا: اخْتَتِمْ بِالْ يالِاجْتِهَادن بِهِ وَ عَنَوْا الِاجْتِهَاِد ِف

 [ 27ص  ل یصنعان   محمّد بن اسماع

لؤلؤى اسی ؛ ابن حزم  ادیو محمّد بن حسین و حسین بن ز  لیو زفر بن هذ وسیفیو ابو  فهی( زمان انسیداد پس از ابوحندوم

 اى نقل کرده اند: فهیاز قول طا هیجوز مین قواب

 ادٍیَ( وَ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَینِ وَ الْحَسَینِ بْنِ ز8ِ)لی( و زفر بن الهذ7)وسیفی ی( و أب۶)فَةَيحَنِ يبَعْدَ أَبِ  خْتَارََیلِأَحَدٍ أَنْ   سَيْ»لَ

  «ةِيبمِنْ الْحَنَفِ ريهَذَا َقوْلن کث( وَ 9) یِّاللُّؤْلُؤِ

لِأَحَدٍ أَنْ  سَيْ»قَالَ االخرون: لَبن جرا  و عبداهلل مبار  اسی :  عیثورى  وک  انیزمان انسیداد پس از اوزاع   سیف(   

 1۰(« 13( و عبداهلل المبار )12بن الجرا ) عی( و وک 11)یالثور انی( و سف1۰) يبَعْدَ الْأَوْزَاعِ  خْتَارََی

 
عرب و    ات یّادب   خ، یتار   ر، یسمرقند( عالم به تفس  ک ینسفى، متولّد »َنسَف« )شهرى نزد  لیابوحفص، عمر بن محمّد بن احمد بن اسماع  9

در سمرقند درگذشت.    537نام برده اند. وى در سال    زین   نیبوده است و از وى با عنوان مفتى ثقل  فی حنفى بود. او داراى حدود صد تأل  هیفق

 (.580، ص 14محمّد بن احمد بن عثمان، ج  ن یذهبى، شمس الد  بالء،اعالم الن ری)س

مذهب حنفى است. درباره او گفته اند: دانشمند بزرگ، مجتهد و   شواى یبود. وى پ ران یاز مردم فارس ا   هیابوحنف  «نعمان بن ثابت(.»6) 10

ابن حزم، ص    ،یاندلس  ن،ی من الصحابة و التابع  ایکسى است که در فقه و رأى کتاب نوشته است. )اصحاب الفت  نیامام اعظم است. وى نخست

211.) 

  ن ی. گفته شده است که او نخستدی او به شمار مى آ  روانی و از پ  فهیانصارى کوفى، شاگرد ابوحن  بیبن حب  میبن ابراه عقوبی  وسف، ی(. ابو7)

 (. 188، ص 1عباس، ج  خی. )الکنى و االلقاب، قمى، شدیکسى است که به »قاضى القضاة« ملقّب گرد

ابوحن  هی عنبرى، فق  س یبن ق  لی(. زفر بن هذ 8) بود، آنفاه به جمع اهل رأى    ث یحد است؛ او نخست از اصحاب    فهیبزرگ و از اصحاب 

را رها مى   شی رأى و نظر خو  زیو هر گاه نصّى به دست ما برسد ن  م؛ی. وى مى گفت: تا زمانى که نصّى وجود دارد، به سراغ رأى نمى رووستیپ

 (.45، ص 3ج   ن،یالد  ریخ  لى،. )اعالم زرکمیکن
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 11 «یِّبَعْدَ الشَّافِعِ خْتَارَیَلِأَحَدٍ أَنْ  سَیْقَالَ ْ طَائِفَةٌ لَ( انسداد پس از شافع  رخ داده اس : »وَ د

 اقوال علما يبر اساس بررس

 ریصل دوم در قسم  »د« سفاز    دومحضیور شید  اگر چه در مطلب    میمختلف تقد  یانسیداد تا به حال از منظرها  لیدل  هینظر

معصییوم ) ( موضییو   ا یعلما به عصییر ح یکیبا توجه به زمان نزد  نجایشیید اما در ا  انیب) در پاورقی (  تطور علم اصییول  

 12 میکن یم یانسداد را بررس

 
است. او در ارتباط با   فهیو دانشمند بزرگ و از اصحاب ابوحن هیست: لؤلؤى فقاالسالم گفته ا  وانی لؤلؤى. ابن غزّى در د ادی(. حسن بن ز 9)

  ا ی هاى مهم اصحاب رأى مى شمرد. )أصحاب الفت ت یو از شخص کوکار یاو را از مردان پاک، ن   زینوشته است. ذهبى ن   ى یکتاب ها ش یمذهب خو 

 (. 218همان، ص  ن،یو التابع ة من الصحاب 

و زاهدان   ان یعبدالرحمن بن عمرو، معرود به اوزاعى؛ ابن حبّان در »الثقات« درباره او گفته است: وى از فقهاى شام و قار(. ابومحمد 10)

.  نمی! من ثورى و اوزاعى را بر مى گزن ی( برگز ى یامّت کسى را )براى راهنما  نیبراى ا   ند یبود. ابن مبارک گفته است که اگر به من بفو  اریآن د

تر باشد چرا که    هیشب ثشیفر، اوزاعى را انتخاب مى کنم. شافعى گفته است: من کسى را جز اوزاعى سراغ ندارم که فقه او به حد دو ن   ان یاز م  و

، ص  6عسقالنى، احمد بن على بن حجر، ج    ب، ی التّهذ  ب ی؛ تهذ 63، ص  7است )الثقات، محمّد بن حبّان، ج    ختهیآم  ار ی بس  ث یفقه او با حد 

217.) 

ثورى مقدّم    انیبر سف  فر، ید   لت یو زهد و هر فض  ثی کسى را در زمان خودش از نظر فقه و حد  نیبن مع   ى یحیگفته شد که    (. درباره او 11)

مى شد. ابن    روزیپ  ان ی نمى کردند، جز آنکه سف  دایو شعبه در مسأله اى اختالد پ  ان یگاه سف  چ ینمى شمرد. از ابوداوودنقل شده است که: ه

 (.102و101، ص 4همان، ج  ب،ی التّهذ بی او گفته است: وى از نظر فقه و ورع و درستى از بزرگان بوده است )تهذ هحبّان دربار

بشار    ب،ی التّهذ بی تقر  ر یاز بزرگان نه گانه به شمار مى رود. )تحر  کى یگفته اند: مردى است مورد اعتماد، حافظ، عابد و    عی(. درباره وک12)

 (.60، ص 4ارنووط ج  بیشع  خیغواد معرود، ش

  ى ی عرب کتاب ها   خی فقه و تار  ث،ی در حد  ;االسالم و عالم زمان خود بوده است  خیمجاهد، تاجر، ش  ;عبداهلل بن المبارک بن واضح مروزى

النبالء، همان،    راعالمی؛ س115، ص  4کرده است. )االعالم زرکلى، همان، ج    فیر باب جهاد کتابى تألکسى است که د   نینوشته است. او نخست

 (.602، ص 7ج 

عبد مناد به هم مى رسد.   شانیدر جدّ اعال  هیّبن عباس مطلبى، که َنسَب او با بنى هاشم و بنى ام  سی(. ابوعبداهلل محمّد بن ادر 14) 11

  افته ی وفات  204متولّد و سال  150از چهار امام مذاهب اربعه است. در سال  کىیچرا که وى از نوادگان مطلب بن عبد مناد است. شافعى  

 (.347، ص  2األلقاب، همان، ج  واست. )الکنى 

که خبر واحد را در    شود یم  دا یپ  ی اصول کمتر کس  یعلما   ن ی. در ب رودیخبر واحد از مسائل مهم علم اصول به شمار م  ت یّمساله حج  12

)که به تبع آن بحث حجیت مطلق ظن یا ظن   خبر واحد  تیبا حج یبراج و بعضابن  ی و قاض  س ی ادرابن  ،یمرتض  دیفقه حجت نداند. مخالفت س

 (. 88: 2، 1375اند )مظفر، ملتزم شدهاخبار   نیا  به در مقام عمل  زیبزرگان ن  ن یا  ده،ی جامه عمل نپوش گاه چیه ز ین  خاص پیش می آید( 

اصالً مطرح    ایفقه«    ریخبر واحد در غ  ت یاند، لکن هنوز موضوع »حجموضوع بکار بسته  ن یاصول در ا   یکه علما  یی هاوجود تمام تالش  با

 همچون انسداد، استطراداً مورد بحث قرار گرفته است.   ییها در خالل بحث ا ینشده است و  



 

425 

هی
 فق
ط
نبا
ست
د ا
راین
ر ف
ن د
ر آ
اثی
و ت
اد 
سد
ه ان
ظری
ی ن
یخ
تار
یر 
س

 

 
خبر واحد و ظن    یاز علما به صییراح  در خصییوص انسییداد بحخ نکردند اما همه آنها در خصییوص حج یچه برخ اگر

به چهار  یموضیییو  را با توجه به قدم  زمان  نیا  نجایدارد  حال ما در ا یبحخ کردند که موضیییو  بحخ ما در دل آن جا

  دوره 4  دوره شیاگردان دوران تحول  3علم اصیول    ل  دوره تحو2علم اصیول    نی  قدما و موسیسی 1  میکن یم  میگروه تقسی 

 شاگردانِ شاگرادن دوران تحول  

نکرد و اهل سین    دایعلم اصیول پ  نیبه تدو  ازی) ( ن  نیبه معصیوم  یدسیترسی   لیبه دل  عهیکه در گذشیته گفته شید  شی   همانگونه

تطور علم اصیول« از ذکر   ریه شیده در »سی کتاب پرداخ   لذا با توجه به مباحخ گفت  نیبه تدو  نهیزم نیدر ا  عهیجلوتر از شی 

 13شود  یم یگر موضو  »باب انسداد« بر اسا  قدم  نظرا  علما بررسید یشود اما با دسته بند یم زیدوباره پره

 بررسي اقوال قدما و موسسين

طوسیییی   شیییی   15ق( 585-558  ابن زهره )14ق(43۶-355در این میان علما بزرگی هم ون سیییید مرتضیییی علم الهدی )

به چشییم می خورند که تاسیییس کنندگان  18ق( 72۶-۶48و عالمه حلی )  17ق( ۶7۶-۶۰2  محقق حلی )1۶ق(  4۶۰-385)

 قمری نظرا  این بزرگواران تعیین کننده احکام شرعی بوده اس   12علم اصول بودند که به طور تقریب تا قرن 

 
 پردازش نظریه همه علما بسیار طوالنی می شود. بنابراین ما فقط به مشهورترین آنها می پردازیم. 13

م.(   1044ه . / 436 –م.  965ه . / 355) ،ٰ  ی الهدعلم ٰ  ی( مرتضخ یش ف،ی )شر  دیمشهور به س ،ٰ  ی بن موس نیبن حس یابوالقاسم عل 14

او در بغداد متولد    است.صدوق بوده  خ یو ش  د یمف  خیو از شاگردان ش  - البالغهگردآور نهج-  یرض  دیاست. او برادر س  عهشی  ٰ  برجسته  هان یاز فق

 دفن است. یبن عل ن یاو در کربال در جوار مزار حس کریفوت کرد. پ جاشد و در همان

در قرن ششم   عهیبزرگ ش  یاز علما یکی  ،یمتکلم و نحو ،یاصول ه،یبه ابن زهره، فقبن زهره معرود  یحمزة بن عل نی ابوالمکارم عزّالد 15

 است.  یقمر یهجر

بود.    یقمر  ی در قرون چهارم و پنجم هجر عه یش  یران یا  یاز علما خ، یو ش فه ی الطاخی ش ،یطوس  خ یمعرود به ش ی محمد بن حسن طوس 16

 است. بوده یمرتض دیو س یرون یب   حانی ابور  نا،یسابن د،یمف  خیش  ،یصدوق، فردوس  خیش  ه،ی حکومت آل بو ، یاو معاصر سلطان محمود غزنو

اهل سنت به استقالل برساند و آن    یرا در برابر مکاتب فقه  ی فقه جعفر  یتوانست مکتب اجتهاد  یطوس  خیش  ،ینوشته ابوالقاسم گرج  به

  ی از جمله عالمه حل  یبعد  یچنان بود که علما  عه یش  ریرجال، اصول، فقه، کالم و تفس  ث، یدر علم حد   یو  یعلم  یرا کامل کند. دستاوردها

 . انددهینام عه یش  فهیطا سیرا رئ  یو

و محقق اول در سال    ی و مشهور به محقق حل  یعیو شاعر بزرگ ش  ی اصول  ه، یفق  ی حل  د یبن سع  یی حیابوالقاسم جعفر بن حسن بن    17

به   باشد، یمجتهدان م انیعظمت و اعتبار خاص در م یو دارا شی عصر خو هانیفق  نیو نامورتر  نیاز بزرگتر  یکی یو آمد. ا یدر حله به دن  602

 او مورد نظر است. یو علم یقیتحق تیشخص کنند،یفقها ذکر م ان یدر م یاو نشانه نهیکلمه »محقق« را بدون قر یکه وقت یحد

  ی شیعیان در قرن هفتم و هشتم قمر  ی اصول  ی از علما  ، یمعرود به عالمه حلّ  ی بن مطهّر حلّ  وسفی حسن بن    ن،ی الدابومنصور جمال  18

  ی و دانشمندان حله پس از جستجو  ی را برعهده داشت، شاگردان و  ان یعیش  ت یکه مرجع  یقمر  676در سال    ی س از مرگ محقق حلپ  بود.
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 . سيد مرتضي:1

 ندیگوی« م یقیحق  ونیها » انفتاحاو که به آن  روانی« و پیمرتضیی  دی»سیی  دگاه یداز  ی انفتا  باب علم به احکام شییرعنظریه  

  باب علم باز اس   یاحکام شرع شتریاس  که نسب  به ب نیا

 مرتضى)ره( ديبررسى ادله س     

چه موافق  چه مخالف    گرانیپرداخته اس   د  لیبه اقامه دل  (ره )مرتض   دیاشاره شد  در مسأله مورد بحخ  تنها س  کهچنان

رسید مرتضی   به نظر م   دی  در مقام بررسی  ادله سی اندده یدنم   لیبه اقامه دل  ازىیبه عل  وضیو  مطلب نزد خود  ن  دیشیا

 :میپردازکه به بررس  آن م  ;کند  را ثاب شانیتواند مدعاى اادله نم  نیا

  براى زدیربا نگاه  به متن مباحخ اصول   فرو م   لیدل  نیا  انیآور بودن همه ادله در اصول فقه اس   بناول وى علم  لیدل

و   نیظواهر الفاظ  ط  آن تدو   یحج ا یاسییی  که صیییغر  نیمثال  مباحخ گسیییترده الفاظ در علم اصیییول مالباً براى ا

امر ظهور در وجوب  غهیمثالً صی  ;الن لفظ در فالن معنا ظهور داردف  کهاسی    نیا  ا یصیغر  نیده  شیود  مفاد کل  اسیازمان

در  «ظاهر» اسی   اصیطال   مراد متکلم از لفظ  به ظن نوع  نییدانشیمندان اصیول   تع  هاىفر شیدارد  معناى ظهور در پ

امر اختالف  وجود ندارد که ظن به مراد   نیاصییطال  اختالف وجود دارد  ول  در ا  نیا  انیاسیی   در ب  نیهم «ن » مقابل 

ه ق  1417  2۰طوسیی  ;329  ص1   134۶  19علم الهدى)آن اسیی   قیاز مصییاد ک ی -خاص   طیهرچند با شییرا -متکلم 

بخش   نیاصیول در اکه در   ل یدل  نی( بنابرا144  ص1381   22بهائ  ;۶5ه ق  ص14۰4 21عالمه حل    ;4۰8و   4۰7  ص1 

شیود  بلکه ظن نسیب  به آن را در پ  گزاره نم   نیبه ا  نیقیموجب    « مراد از فالن لفظ  فالن معناسی » شیود که اقامه م 

ظن    نیمسییلم بودن اعتبار ا  دینکرده اسیی   شییا  دیترد  انیظن به بناى عقال  کسیی  از اصییول  نیا   یآورد  البته در حجم 

 موجب مفل  از ظن  بودن آن گشته اس  

تواند به نم   لیدل  نیقطع  تعبدى بر عمل به ظن در اصییول فقه اسیی   قضییاو  درباره ا  لیمرتضیی  عدم دل  دیدوم سیی   لیدل

 نیقبالً  به ا ر؟یخ  ایشیود  شیامل مسیائل اصیول  هم م  ایدق  کرد که آ   یدر هر مورد در ادله حج  دیصیور  کل  باشید  با

 
زعامت و    یسالف  28و او در    افتندیامر مهم مناسب    نی ا  یرا برا   یرا داشته باشد عالمه حل  انیعیش  ت یزعامت و مرجع  ی ستفیکه شا  یفرد

 است. کرده  استفاده  عهشی فقه در  »مجتهد« ٰ  که از کلمه  داندیم یکس ن یاو را اول  یمطهر یرا بر عهده گرفت. مرتض ان یعیش  تیمرجع

 .1346دانشفاه تهران، تهران، چاپ اول،  عة،یالى اصول الشر  عةیمرتضى: الذر  دیعلم الهدى، س 19

 ه.ق. 1417محمد رضا انصارى قمى، قم،  حیطوسى، محمد بن حسن: عدة االصول، تصح 20

 ه.ق. 1404ء الوصول، مکتب االعالم االسالمى، قم، : مبادىوسفی حلى، عالمه حسن بن  21

 .1381: زبده االصول، مرصاد، قم، (ى یبها  خیش) بهائى، محمد 22
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هر دو    ایظن به حکم     یحج ایاسی    قیظن به طر   یآن حج  جهینت ایانسیداد اشیاره شید که آ  لیدلها درباره اصیول بحخ  

 ظن در مسأله اصول  اس    یهمان حج قیظن به طر  یحج میگفت

در آراى اصیول  اسی   وجه اثبا    بیعدم ادعاى تصیو  ل یباشید نه دل  دیمرتضی  هم از آن مؤ  دیمراد سی   دیسیوم که شیا  لیدل

جا که در مباحخ ظن مجتهد به حکم شییرع  اسیی   از آن  ب یاسیی  که خاسییتگاه قول به تصییو  نینکته  در ا نیمدعا به ا

شیود که در اصیول فقه  ظن راه گرفته م   جهیاسی   نت  افتهیراه ن  بیگاه  وجود ندارد  قول به تصیواسی وخ  نیاصیول  چن

اوّلً  جدل  اسیی  و  رایرا اثبا  کند  ز )ره(مرتضیی  دیتواند مدعاى سیی وجه نم   رینکته به ه  نیا  رسییدندارد  به نظر م 

 لیدر مسییائل اصییول   دل  بیعدم طر  قول به تصییو  اً یتخطئه را ندارد  ثان  حیارزش برهان  براى باورمندان به مبناى صییح

در نظر باورمندان به آن  در حد احکام فقه   توان اثبا  داشته    بی  ثالثاً  ممکن اس  ادله تصوس یعدم امکان طر  آن ن

بلکه   سی  یفقط ظن  بودن مسیأله ن  بیمال  ادله تصیو گر یتر از آن  قاصیر باشید  به عبار  داما در ابعاد گسیترده   ;باشید

 بیمشمول ادله تصو  ب یمسأله اصول  هرچند مظنون باشد  در نظر طرفداران تصو  نیاس   بنابرا  لیفقه  بودن آن هم دخ

  س ین

 مسائل اصولى تيبررسى مسأله با توجه به ماه     

نگاه کرد تا معلوم شیود ظن    یبه ادله حج  دیاسی  که با نیحاصیل ا  جهینت )ره(  مرتضی   دیو در حد نقد ادله سی  جانیا  تا

براى شمول  ریمال  فراگ یی  ایاس  که آ  نیاما پرسش قابل طر  ا  ر؟یخ ایشود  اصول  را هم  مانند ظن فقه  شامل م 

مسیائل   یاسی  که ماه  نیمنطق  ا ر؟یخ  ایتوان سیرا  گرف  ظن نسیب  به مسیائل اصیول  م    یعدم شیمول ادله حج ای

 کسیره یاسی  و امر آن   ا یمسیائل فقه  از اعتبار کهنی  در اواکاوی کنیممسیائل فقه     یبا ماه  سیهیاصیول فقه  را در مقا

مفرو  و  مابراى    جانیدسی  کم در ا  ای  ;کرد  دیتوان ترداسی   نم  -شیار  مقد    جانیدر ا  -به دسی  اعتبارکننده آن 

 اف یمرتضی   دیراه  در سیخن سی   نیبه پاسی  از ا  افتنیاز امکان راه   یل اصیول فقه  رد پاشیود  اما در مسیائمسیلّم انگاشیته م 

کرده  هیتشیب -کند م  ادیکه از آن به اعتقادى    -اول خود  مسیائل اصیول فقه  را به مسیائل کالم    لیشیود  وى در دلم 

و   دهایادله به با  نی( ادله تعبد به ظنون  از آن جه  در مسیائل کالم  راه ندارد که ا25  ص1   134۶اسی  (علم الهدى   

اعتبیارى مربوط اسییی  کیه امر اثبیا  و نف  آن در دسییی  مصیییدر اعتبیار آن قرار دارد  امیا مسیییائیل کالم  کیه   دهیاىیی نبیا

 نیا  ن ی  بنابراردیگادله تعبدى قرار نم  وخارج  اسی   در قلمر   یبه واقع  و ناظر «سی یهسی  و ن»  لیهاى آن از قبگزاره 

 ا ی  دهاسییی  یو نبا  دیبا  لیهاى فقه   اعتبیارى و از قبهاى اصیییول   هم ون گزاره گزاره  ایی که آ دیی نمیامسیییأله مهم رخ م 

 باشد؟م  «س یهس  و ن»  لیو از قب ن یتکو هاىده یو ناظر به پد ق یحق  یهاگزاره 

به تفاو  ادراکا  اعتبارى و   ترىشیهاى متأخر که توجه باعتبارى بودن مباحخ اصیول   در سیخن برخ  از اصیول   بحخ

(  1382اهلل: منابع قانونگذارى در حکوم  اسالم   بوستان کتاب  قم    فیصرّام   س  )اس    اب یاند  قابل ردداشته  ق یحق

بودن همه   ىدر فلسیفه اسیالم  اس   اعتبار  ا یمبحخ اعتبار قیو تعم  میکه مبتکر تنظ  ()ره  یاز برخ  سیخنان عالمه طباطبا

مباحخ اصیول  در    یبا اشیاره به ماه  زی( برخ  از معاصیران اهل نظر ن24۶همان ص)مباحخ اصیول فقه قابل برداشی  اسی  

اى از مسییائل اصییول  که به دلل  بخش عمده » اند:  ندانسییته دیهاى مختلف  اعتبارى بودن علم اصییول را جاى تردبخش
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و  ;وجوب مقدمه در محدوده عرف عام ریگرى از مباحخ اصییول  نظیشییود  اعتبارا  صییرف اسیی   بخش دمربوط م 

البته اگر   ;در قلمرو عرف شیرع  اسی   «ء مقتضی  نه  از ضید آن اسی  امر به شی » مسیأله    ریاز مسیائل آن  نظ گرىیبخش د

  1385 مددى  («   سی ین دیرو در اعتبارى بودن علم اصیول جاى ترد  نی  از امیرا به عرف عام مربوط ندان  ریمسیأله اخ  نیا

 (53  ص 2  

  اعتبارا  1اند: » ابتکارى  محورهاى اسیاسی  علم اصیول را در پنج محور خالصیه کرده   بندىمیتقسی  ییدر   نیهم ن شیان یا

 (75و 74(همان  ص«  اصول عمل 5و  ;  ظهورا  لفظ 4 ;عیبه مصادر تشر دنی  طرق رس3 ;عی  مصادر تشر2 ;قانون 

که در  ع یبا قلمرو وسی  ژه یه وها  بتوان اعتبارى دانسی   برخ  از بخشاسی  که همه مباحخ اصیول فقه را نم   نیا مشیکل

شیود  براى مثال  اهم مباحخ اعتبارى قلمداد نم    یمعنا  ریاند  به هسیخن دوم براى محورهاى مباحخ اصیول  ذکر کرده 

اعتبیارا   نیاعتبیارا  شیییرع   آثیار و احکیام  کیه بر ا   یی میاه تبیارا  اع قی یحق» انید: شیییمیارش کرده  نیمحور اول را چن

   یی امیا خود  میاه  ;اسییی  ا یی مبیاحیخ دربیاره اعتبیار  نی( ا75  ص2    1385(میددى  «      نیمتمیاثل گردد  جمعمترتیب م 

و مصیادر  حججداده شیده اسی : محور دوم مربوط به    حیتوضی   نیتر محور دوم اسی  که چنروشین نیاعتبارى ندارد  از ا

 سی ؟یدر اسیالم چ عیشیر  اسی : مصیادر تشیر  نیشیود  بدمحور بررسی  م   نیکه در ا   یهااسی   برخ  از پرسیش عیتشیر

مباحخ   هانی( ا7۶و 75همان  ص)و حدود سین  کدام اسی ؟ و        ق یحق  سی ؟یحدود کتاب چ  سی ؟یکتاب چ  ق یحق

 هم ون قرآن و سن  اس   ق یدرباره حقا ق یحق

که براى مباحخ آن    یهامیو ترسی  هافیبرخ  از تعر  و خار  از حصیار   یواقع ییرسید  اصیول فقه به عنوان  نظر م   به

اظهیار نظر   نی  مراد از اعتبیارى  در اردیگاسییی  و هم مبیاحیخ اعتبیارى را در بر م  ق یشیییود  هم شیییامیل مبیاحیخ حقم 

ها تابع جعل شیار  اسی   آن  نییمانند احکام شیرع  که تع ;اسی مصیدر مفرو   ییمباحث  اسی  که تابع جعل و قرارداد  

اسییا   مباحخ اعتبارى   نیکنند  بر اعمل  را مشییخ  م   فیحج  بر وظا  زیها نکه آن  هیمباحخ حجج و اصییول عمل

صیییور   نی  در اسییی یحکم واقع  و ظیاهرى  اعتبیارى ن  نیخواهنید بود  امیا مبیاحث  هم ون احکیام عقل  قطع  و جمع ب

هم ون    ق  یعتبیارى  امکیان اعتبیار دادن بیه ادلیه ظن  وجود دارد  امیا در مبیاحیخ حقگرفی  کیه در مبیاحیخ ا جیهینت  توانم 

 اعتبار دادن و حج  کردن  معناى محصل  ندارد  ن یمباحخ کالم  در اصول د

 نیدانش اصییول  امکان تمسییی به ادله ظن  وجود دارد  در ا  ا یخواهد بود که در بخش اعتبار  نیا   ینها  جهینت  ن یبنابرا

ها شیامل مسیائل اصیول  هم بشیود  در آن   یادله ظن  مراجعه کرد  در صیورت  که ادله حج  نیا   یبه ادله حج  دیبخش با

برخ  از  ای  همه ایمورد بازخوان  قرار داد که آ  دیخبر واحد را با   یحجاصیول فقه هم قابل تمسیی خواهد بود  مثالً ادله  

  ر؟یخ ای دیتواند براى اثبا  مسائل اصول  هم به کار آها م آن
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 شيخ طوسي:

باشید  قبل از او    ایزمان خود  یا انفتا  آن درو   »سیید مرتضیی«انسیداد پس از زمان   یادعا  نکهیا آقای اشیتهاردی می گوید: » 

پیامبر )ص( شیییرو  می شییید تا الن و فرقی نمی کند  اما آن ه بر اگر انفتاحی یا انسیییدادی بودن از زمان ندارد     ثمره ای

 23(277الشی  علی الشتهاردی  ص  -تقریرا  فی اصول الفقهحجی  آن اقامه کرده اند دلیل عقلی اس    « )

إجما  »أن خبر     جاز العمل به  و الّذی یدل عل  ذلی:  12۶  ص:  1در عده]العدة فی أصیول الفقه    یطوسی  یمرحوم شی 

  ی: » بنیا دیی فرمیایاز عیده م  یگرید  ی: فرقیه محقّیه در عمیل بیه خبر واحید  اجمیا  دارنید  و در جیادیی فرمیایالفرقیة المحقیة[ م

العدة فی أصول الفقه     کنند «]امامیه معار  نباشد  به آن اخذ    یاصحاب بر این اس  که اگر اخبار ثقا  با روایا  و فتاوا

بیه قبول   یتلق  امطلیب ر  نینیز ا  شیییانیاز ا  نیهنیا  میا یوجیب إطرا  خبره   «[ معمولً متیأخر:» و إن لم یکن  149  ص1 

از نظر   جهینت م؛دریریرا بسذ  یقول عادل و ثقا  میر امام   یحج  میتوانیاند  ما از این طریق مو در آن مناقشیییه نکرده   کرده 

صیوم    نباشید ]  آورنانیاگر اطم یباشید حج  اسی   حتبر خالف ن  نانیکه اطم  یخبر واحد در احکام در صیورت  هیادله شیرع

 [141در   2

 شی  طوسی نیز همنوا با مشهور اس  

 ابن زهره: 

  ص یالهالب  ره ابن زه  ایشیان در خصیوص موضیو  ظن و عمل به آن یی نظر قاطع و کلی دارد و در کتاب )منیه النزو  

 ( خود اینگونه می گوید::۶9

کیه خود را بیه تفکر بیا امکیان  سییی ین  زی  و جیا مورد پیذیرش خواهید بودخود   ینبیاشییید   ظن در جیا  ریامکیان پیذ  قطع  اگر

 ا یخصییوصیی   یکار را انجام دهد   دارا  نیکه ا یکسیی   نیمعرف  محصییور کند   و نه شییهود با امکان حد  زدن   بنابرا

 میتقسی   دیاو به صیور  مرتب عمل نکرده اسی    با رایبکشید   ز  قبلهکاذب خواهد بود   و اگر او جه  خود را به سیم  

از قبله اسیی  و او اگر زمان هنوز  ریم یگریاو روشیین شیید که جهتش به جه  د  یشییود  هر کس با ظن رف    آنگاه برا

هر  رد  دیقبله لزم بود   پس با  نکهیبرنگشیی    جز ا گریشیید   د یکرد و اگر از آن خار  م یمانده بود   نماز را تکرار م

 
ولذا ترى الحسن بن علي بن أبي عقيل ومن كان في عصره من الفقهاء االمامية   23

كثيرا ما يفتون بالعام أو المطلق مع أن له مخصصا أو مقيدا في االخبار ، فإن 

ة كما جمعت بحمد عذرهم ما ذكرنا من عدم تدوين االخبار في أمثال زمانه مجتمع

هللا في عصرنا من بعد زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي . فتحصل : أن دعوى االنسداد  

بعد زمن السيد واالنفتاح زمانه أو قبله ال وجه لها ، فإن كان منفتحا كان 

كذلك دائما ، وإن كان منسدا كان كذلك من زمن النبي صلى هللا عليه وآله ، فال  

بين االزمنة . فالتحقيق أن يقال : إن جميع االدلة التي  فرق في االنفتاح وعدمه  

أقاموها للحجية ترجع إلى بناء العقالء ، فإن آية النبأ دالة على المنع عن 

العمل بخبر الفاسق بحيث لو لم تمنع عنه لكان العقالء عاملين به أيضا . وكذا  

 ...آية النفر في مقام بيان وجوب التعلم ال وجوب العمل 
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از   دیبا   اطیآن را فکر نکند   طبق اجما  فوق و روش احت ایجه  قبله را نداند    یصیییور  آن را تکرار کرد  اگر کسییی 

 24« چهار طرف به نماز برود 

 پس ابن زهره نیز مشرب مشهور را اختیار کرده اس   

 محقق حلي:     

کنید که: آیا یی عام قطعی را می توان با خبر واحد ایشیییان نیز موضیییو  را در کتیاب خود در قالب یی مسیییاله بییان می 

تخصیی  زد؟ ایشیان می افزاید: شیی  طوسیی منکر آن شیده اسی  اما گروهی از متکلمان گفته اند که می تواند تخصیی  

 (9۶بزند )»معار  الصول« ص

هر را قبول دارند می ( و در ذیل یی مساله مطر  می کند که: افرادی که حجی  ظوا14۰ایشان در جایی دیگر )همان ص

گویند که خبر واحد افاده علم و یقین می کند در حالی که دسته دیگر می گوید مفید علم ظاهری اس   محقق می فرماید 

این دو قول بطالن آن بدیهی اسی   زیرا اگر بگوئیم به صیرف صیدق خبر علم حاصیل می شیود باطل اسی   نهای  چیزی 

 واحد اس  که فهمیده می شود ظن قوی از خبر 

محقق حلی در مسیاله ای دیگر موضیو  پردازش به خبر واحد را عقلی می داند در حالیکه »ابن قبه« مخالف آن اسی  )در 

بررسییی دیدگاه شییی  انصییاری نظر ابن قبه مورد بررسییی قرار میگیرد ( و در نهای  می گوید: تعبد عقلی به خبر واحد در 

 اس   صورتی که بر مصلحتی استوار باشد  جایز

 عالمه حلي:      

 شوند یاخبار هر کدام بنفسه خبر واحد محسوب م نی: گرچه ای در خصوص اثبا  حجی  خبر واحد می گویدحلعالمه  

 25 کندیم دایپ نانیو از مجمو  آنها انسان اطم دیآیبه دس  م یاخبار بماهو مجمو   تواتر معنو نیلکن از مجمو  ا

 
تعذر العلم قام الظن مقامه ، وال يجوز االقتصار على الظن مع إمكان فإن  24

العلم ، وال على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصالته باطلة ، وإن أصاب 

بتوجهه جهة القبلة ، ألنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن  

توجهه كان إلى غير    يكون غير مجزئ . ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن

القبلة ، أعاد الصالة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إال أن  

يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال . ومن لم يعلم جهة القبلة ، 

 وال ظنها ، توجه بالصالة إلى أربع جهات ، باالجماع المذكور وطريقة االحتياط

 بیشتر:جهت اطالع   25

 خبر واحد، از نظر مفاد و مدلول مطلق هستند. تیّها بر حجبر فرض صحت استدالل بدان ز یاز اخبار مورد بحث ن  ایدسته

ُبثَ   »اْکُتبْ :  دیفرما یاست که آن حضرت م  ق مفضل بن عمر از امام صاد  ت یدسته، روا   ن یا   ات ی جمله روا  از فِ   َو   یِعْلَمکَ 

  ، ی)حرّعامل  ِإالَّ بِکُُتبِِهم«  هِ يفِ   ْأَنسُونَ يَ َعَلى النَّاسِ َزَماُن َهْرجٍ ال    ی ْأتِ يَ ِإْخَواِنکَ ... َفِإنَُّه  



 

431 

هی
 فق
ط
نبا
ست
د ا
راین
ر ف
ن د
ر آ
اثی
و ت
اد 
سد
ه ان
ظری
ی ن
یخ
تار
یر 
س

 

 
که  یلکن از آنجائ  سیتند ین یمنطق  نیقی  دیمتواترا  اگر چه مف رایالفارق اسی ؛ زمع  2۶خبر واحد با متواترا  ا یاشیکال: ق

 نیقیحکم  گذارد ینم  یفرق  ریآن دو ه  نیکه عرف ب  یطوراسیی   به یمنطق  نیقیبه   یینزد یلیحاصییل از آنها خ  نیقی

  نیقیکیه بیا  یاسییی   لکن اخبیار آحیاد از آنجیائ  یمطیابق اصیییل اول  یمنطق نیقیمتواترا  مثیل    یّرا دارد و لیذا حج  یمنطق

را  - ره یو لو سیی   - یمسییتقل لیآنها  دل   یّبلکه حج  سیی  ین  یمطابق اصییل اول  شییان یّدارند  حج داریمعنافاصییله   یمنطق

 دیبا  ایکه آ  شییودیبحخ مطر  م  نیبه دنبال آن ا د یآیم  شیخبر واحد پ   یّکه بحخ جعل حج  نجاسیی یو در ا  طلبدیم

 س ؟ین یبه اثر شرع یازین ای که اکثر اصولیین گفته اند(هم ان = نییاکثر الصول هیکما عل)باشد  یاثر شرع یدارا

و    یکاشیف  یبر مبنا  یخبر واحد اسی   ول   یّدر حج  «یو معذر  ی»منجز یبر مبنا یاشیکال مبتن نی: ایحلعالمه   پاسی 

شییار   یوقت رایز  سیی ؛یوارد ن -داندیشییار  مقد  کاشییف ناق  را به عنوان کاشییف تام معتبر م  نکهیا یعنی-   یقیطر

  یکردیچگونه با آن برخورد م   یاگر به آن علم داشیییت یعنیبه منزله علم قرار بده     سییی  یرا که علم ن یزیچ  دیی فرمایم

داشیته باشید  در  یاثر شیرع  سی یلزم ن   یعلم دار یزیبه چ یطورکه وقتگونه با آن برخورد کن  پس همانهمان  زیاآلن ن

 ( 181  ص2   1417  ی  »مصبا  الصول«وجود ندارد )خوئ یبه اثر شرع ازین زیخبر واحد ن

تا اینجا به طور فشیرده نظر برخی از اصیولیین قدیم و به عبارتی موسیسیین علم »اصیول فقه« را گفتیم  اگر چه بررسیی همین 

علمای علم اصیول از دیدگاه موسیسیین خود می تواند یی کتاب مفصیل باشید  به عبارتی مطالب   موضیو  با توجه به مطلب

 این مطلب که در چهار بخش می باشد  این قابلی  را دارد که هر کدام یی کتاب مستقل یا یی دوره چند جلدی باشد 

 

 نتيجه گيری:

[ برای اثبا  175ص 1ر فرائد الصییول ]   همانگونه که پیشییتر گفتیم موضییو  انسییداد یی بحخ عقلی اسیی   شییی  د

[  آخوند هم همین 183»حجی  مطلق ظن« دلئلی می آورد که دلیل چهارم عقلی معروف به دلیل انسیداد اسی  ]همان ص

[ پی میگیرد  شیی  برای اثبا  مقدما  دلیل انسیداد چهار مقدمه و شیش بحخ مسیتقل )امر 3۶1تا 35۶رویه را در کفایه ]ص

[ ولی آخوند پنج مقدمه را بیان میکند و در پنج صیفحه موضیو  را 3۰۶تا 212را مطر  می کند ]از صیفحه  اول تا شیشیم(  

جمع می کند  در بین علما هیر کدام دقیق تر و جامع تر از شیییی  به بحخ انسیییداد و اشیییکال  و رد عدیده آن نسرداخته 

 
. میاختصاص ده  هی اخبار را به احکام شرع  تیّوجود ندارد تا به خاطر آن، حج  یدی ق  تی روا  نی (. در ا52:  1،  1407  ،ینی؛ کل81:  27،  1409

  ی زی. پرواضح است چرندیگیها انس منوشته ن یکه مردم فقط با ا  رسدیم ی : زمان سختدیفرما یم )ع(م اما را یز  م؛ یدار زیبر عموم ن  نه یبلکه قر 

احکام خارج از محل بحث هستند؛    مییاگر نفو   ستند،ین   هیکرده، بدان انس خواهند گرفت، فقط احکام شرع  دایپ  اج یبه آن احت  ندهیکه مردم در آ

مطلق بوده، منحصر کردن آنها در احکام    ات،یهر چهار دسته از روا   نکهیا   جه ی. نترندیگیانس م  شتریب  ر یو تفس  د یمردم به امثال مسائل عقا   را یز

 ندارد. یوجه چیه یشرع

 است.قدر نقل شده است که مفید علم متواتر عبارت از خبری است که از خبر واحد بیشتر است ولی به حد اجماع نرسیده و آن 26
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شیی  می تواند عنوان تحقیق بعدی و توسیعه ای این  اسی   و لذا پردازش  شیر  و ایجاد فروعا  دیگر بر این مطلب مفصیل

 رساله باشد 

یی نکته حائز اهمی  اسییی  که این دو بزرگوار قبل از ورود در بحخ ظن مطلق بطور مفصیییل ادله حجی  خبر واحد را 

زمانی که قطع نداشییته  آورده و حجی  آن را اثبا  کرده اند )به عنوان ظن خاص( و در ادامه دنبال این هسییتند که آیا در 

 باشیم  می تواند به ظن مطلق رجو  کنیم و برای ما حج  باشد؟

با بررسیی مفصیل )به حسیب وسیع  و ال تحقیق در این زمینه هم نان جاری اسی ( و بیان ده ها موضیو  اصیلی و فرعی در 

در صیور  فقد دلیل قطعی ظن خصیوص موضیو  انسیداد برای یافتن حکم شیرعی نیازمند دلیل هسیتیم تا برم الذمه شیویم  

قائم مقام آن می شییود  در محل خود ثاب  شیید که ظن خاص مورد توجه همه عقالی عالم اسیی  اما ظن عام )مطلق ظن( 

اختالفی بود  انسییدادیون با طر  پنج مقدمه در صییدد بودند تا با ظن مطلق معامله قطع کنند  اما ما )هم نین قول مشییهور(  

مطلق پس از فح  و تحقیق تکلیف آن معلوم می شود که هر کدام جایگاه و مقام خود را خواهد    قائل شدیم به اینکه ظن

داشیی   بطور مثال در فح  و بررسییی به شییواهد و قرائنی که مثب  آن باشییند می رسیییم که در این صییور  ظن مطلق 

 ورد محفوف به قرینه برای ما حج  می شود یا بقول مرحوم آخوند برای ما »منجزی « می آ

در میر اینصیور  ملحق به شیی می شیود و نوب  مراجعه به اصیول عملیه می رسید که باز به مقتضیای حال  شیی یکی از 

 اصول عملیه کاربرد پیدا خواهد کرد 

اما به نظر می رسید که این موضیو  باید تخصیصیی تر بحخ شیود  بطور مثال مسیائل اعتقادی  احکام و روابط فردی  احکام 

 ماعی می تواند با هم فرق داشته باشد یا اینکه حساسی  ما در استنباط هر سه یکی اس ؟و روابط اجت

 در امور اجتماعی و بین المللی موارد مختلف آن می تواند فرق داشته باشد یا اینکه باز هم یکی اس ؟

 فهرست مناب« و مئاخذ:

 قرآن کریم .1

  قم   المدرسین  لجماعه  التابعه السیالمی  النشیر  موسیسیه  الصیول   کفایه کاظم  محمد خراسیانی   آخوند .2

 ق  ه  1425 نهم  چاپ

 چاپ  قم المدرسیین   لجماعه  التابعه السیالمی  النشیر  موسیسیه  1   الصیول  فرائد مرتضیی   انصیاری  .3

 ق 141۶  پنجم

  اهللآیی   کتیابخیانیه  انتشیییارا :  قم  الفرائید   شیییر   فی  بحرالفوائید  (ق14۰2) محمیدحسیییین  آشیییتییانی  .4

 .مرعشی

 السالمیه الذخائر مجمع: قم المکاسب  حاشیه  (تابی) محمدحسین اصفهانی  .5

 .اسالم  غا یقم  مرکز انتشارا  دفتر تبل د یالقرآن المج ریتفس  محمد عل   دیس قیتحق  ازىیا .6
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ق  چاپ  1415بیرو   اندلسییی  ابن حزم  اصییحاب الفتیا من الصییحابة و التابعین  دارالکتب العلمیّة    .7

 اوّل 

 ق  14۰3امین سیّد محسن   اعیان الشیعه  دارالتعارف للمطبوعا   بیرو    .8

 1377مرتض : فرائد الصول  مجمع الفکر السالم   قم  چاپ اول    یانصارى  ش .9

 .ق 14۰7 یفرائد الصول  )رسائل(  قم  مؤسسة النشر السالم  یمرتض  یش  یانصار .10

 .ق14۰8   یقم  مؤسسة آل الب ه یشر  الکفا یف هیالدرا ةی(  نهای)کمسان نیمحمد حس  یاصفهان .11

 .تا یب   یقم  مؤسسة آل الب ن یشر  معالم الد یف نیالمسترشد ةیهدا  یمحمدتق  یش  یاصفهان .12

قم  دار   ة یی نیالید  خیی األحیاد  یف  ةیی زیالعز  یاللئیال  ی(؛ عوال14۰5)  نیالیدنیمحمید بن ز  جمهور یأبابن .13

 .للنشر دالشهداءیس

طنیاح   قم    قیو األثر  تحق  خیی الحید  بیی مر  یف  ةیی (؛ النهیا13۶7مبیار  بن محمید )   یجزر  ریاثابن .14

 .انیلیانتشارا  اسماع

 .(؛ فرائد األصول  قم  دفتر انتشارا  اسالم 141۶) یمرتض انصارى  .15

دمشییق   -رو یداوودى  ب  قی  تحق(؛ مفردا  ألفاظ القرآن1412بن محمد )  نیأصییفهان   حسیی   رامب .16

 .ةیالدارالشام-دارالقلم

 .اوّل چاپ بیرو   الرسالة  مؤسسة التهذیب  تقریب تحریر ارنووط  شعیب شی  معروف  مواد بشار .17

 1415  اول: چاپ  تهران  تفکر  نشر  الصول   نهایه  عل  حسین  منتظرى  تقریرا    حسین بروجردى  .18

 ق

 .1381): زبده الصول  مرصاد  قم   یبها  یبهائ   محمد(ش  .19

أحکام العترة الطاهرة  قم  دفتر انتشیییارا     ی(؛ الحدائق الناضیییرة ف14۰5بن احمد ) وسیییفی  بحران   .20

 .اسالم 

 .13۶3 یالعترة الطاهره  قم  مؤسسة النشر السالم خیاحاد یالحدائق الناظرة ف وسف ی  یبحران .21

22.  

 نشر تفکر جا یاألصول  ب ةی(؛ نها1415) نیحس دیس بروجردى  .23

الفکیار  قم  مؤسیییسیییة النشیییر    ةیی (  نهیایعراق  اءیی اهلل آقیا ضییی    یی آ را ی)تقر  یمحمید تق   یبروجرد .24

 .تا یب  یالسالم

     یو اعتبارى در علم اصییول فقه نزد عالمه طباطبا ق یادراکا  حق گاه یجا  1385پژوهش و حوزه   .25

 .2827ى شماره 

 التونی الفاضل   الوافیة  .26

 .قم  موسسه دارالکتاب ة یالکفا حیتوض یف ةیالدرا(؛ منته 1415محمدجعفر ) رى یجزا .27

 .تا یب ام یقم  مطبعة خ ه یالکفا حیتوض یف هیالدرا یمحمدجعفر  منته دیس  یریجزا .28

 امیرکبیر: تهران حقوقی  دانشنامه  (1372) محمدجعفر لنگرودی  جعفری .29
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 المدرسیین لجماعه  التابعه السیالمی  النشیر موسیسیه   (جدید  طبع)  الفوائد درر   عبدالکریم یزدى  حائرى .30

 ق 1418  ششم چاپ  قم  

 م(  الصول العامه الفقه المقارن  بیرو : مؤسسه آل بی ) ( 1979حکیم  محمدتقی ) .31

  یریعلم اصیول  مرکز مد شیناسی گاه یپور  مهدى(به کوشیش): جامحمدرضیا  و عل   دی   سی حسین .32

 .1385قم   ه یحوزه علم

 .ه ق14۰4ء الوصول  مکتب العالم السالم   قم  : مبادىوسفیحل   عالمه حسن بن  .33

 .ه ق14۰3( )  چاپ اول   یحل   محقق  جعفر بن حسن: معار  الصول  آل الب .34

 .تا یب   یحقائق الصول  قم  مؤسسة آل الب -  یمحسن طباطبائ دیس م یحک .35

  یعلم الصیول  قم  مکتب العالم السیالم یمبادم الوصیول ال  وسیف یحسین بن    نیجمال الد  یحل .36

 .ق  14۰4

 .13۶4 دالشهداء یشر  المختصر  قم  مؤسسة س یجعفربن حسن  المعتبر ف نینجم الد  یحل .37

  مشییهد  رضییا اسییتادى  قیتحق  ة یو الرسییالة الماتع  نیأصییول الد ی(؛ المسییلی ف1414)   محقق  حل  .38

 .ةیمجمع البحوث اإلسالم

 .ق 141۶ ی(  قم  الهادیاهلل روحان  یآ را یعبدالصاحب )تقر دیس م یالصول  حک یمنتق .39

 (؛ دُرَرُالفوائد  قم  چاپخانه مهرتای)ب میعبدالکر حائرى  .40

مهدى لجوردى قم  المطبعة   دیسییی   قیتحق  ة ی(؛ الفوائد الطوسییی 14۰3عامل   محمد بن حسییین  ) حرّ .41

 ةیالعلم

   قم  نشر الهادىالمعارف بی(؛ تقر14۰4) ابوالصال   تق  بن نجم حلب  .42

 م  1979حکیم  محمدتقی  الصول العامه للفقه المقارن  قم  مؤسسة آل البی   .43

 ق  چاپ دوم  139۰مؤسّسه آل البی   الصول العامة للفقه المقارن  حکیم  محمّد تق    .44

 امیرکبیر: تهران فقهی  کاوشهای  (1378) عبا   مقامی  قائم حسینی .45

 چاپ   قم  الداوری   مکتبة    1     (امارا   و حجج  مباحخ)  الصیول   مصیبا   ابوالقاسیم  سیید خوئی  .46

 ق 1417  پنجم

 تا(  الجتهاد و التقلید  تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی اهلل )بیرو خمینی   .47

 .ه ق1417( )  قم  چاپ اول   یالصول  آل الب ةیخراسان   محمد کاظم(آخوند): کفا .48

 .137۶ ینیو نشر آثار امام خم میتهران  موسسه تنظ  یمصطف دیس  ینیالصول  خم یف را یتحر .49

 .ه  ق 14۰9  یالصول  قم  مؤسسة آل الب ةیمحمد کاظم  کفا  یش  یخراسان .50

 .: یالبقم  مؤسسه آل ةاألصول ی(  کفا14۰9محمد کاظم ) خراسان   .51

 .;ن یو نشر آثار امام خم میاألصول  تهران  موسسه تنظ بی(؛ تهذ1423رو  اهلل ) ن  یخم .52

الکفایه تهران  مؤسیسیه تنظیم و نشیر آثار امام خمینی  خمینی  رو  اهلل  انوار الهدایة فی التعلیقه علی  .53
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