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اصول فقه یکی از مباحث مورد نیاز مفسر قرآن است. این مبحث در تفسیر قرآن و « عام و خاص»بحث چکيده:

های قرآن کریم تأثیر چشمگیری دارد. هدف از این نوشتار دستیابی به مراد جدی خدای متعال از واژگان و جمله 

عام و »مبحث قواعد اصولی تحلیلی نگارش یافته، جستجو از نقش  -روش توصیفیرویکردی تطبیقی و با که با 

کاربردهای مهم ترین رخی از ب به همراه تبیینچگونگی تأثیر این قواعد در تفسیر قرآن و بیان  «تفسیر»در « خاص

که در تفسیر قرآن نقش دارد، این مبحث قواعد اصولی . از جمله استدر تفسیر قرآن  دقواععملی این عینی و 

تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر »، «ممنوعیت عمل به عام قبل از جستجو از مخصص»عبارتند از: 

 .  و... « ستثناء بر جمله های متعددتعقیب ا»، «می گردد

 ، مشهور دیدگاهتفسیر، عام وخاص، ، صول فقها: کليد واژه

 

 مقدمه .1

مشترک با مفسر قرآن قبل از مبادرت به تفسیر قرآن باید مقدّماتی را مدّنظر قرار دهد، یکی از این مقدمات، آگاهی و رعایت قواعد  

وب و ضوابطی برای مفسر ، چارچعلم اصول اصول فقه است. در واقع، قواعد« عام و خاص»مبحث اصول فقه است که از آن جمله 

آن، اعتبار، دقت و ضابطه مندی تفسیر افزایش می یابد، همچنین عدم رعایت آنها موجب بروز  به وسیلهفراهم می آورد که 

تواند مالک و معیار انتخاب دیدگاه در موارد اختالف نظرهاى لغزشهایی در تفسیر می گردد، به عالوه آگاهی و رعایت این قواعد مى

علم مبحث عام و خاص و از آن جمله، قرار گیرد، و خطاهاى تفسیرى را کاهش دهد، از این رو آشنایی با قواعد اصولی  تفسیرى

 و فهم ارتباط آن با تفسیر برای هر مفسری الزم و ضروری می باشد. اصول 

ی در مورد پاره ای از این قواعد کتابهای علوم قرآن به صورت اجمالبرخی  قیق جامعی صورت نگرفته و تنها دردر این زمینه تح

و در کتاب درآمدی بر نقش دانش اصول فقه  (400ص ، بی تاخویی، ، 641-631ص ،1ج ق،1421 سیوطی، بحث شده است. )ر،ک:

آمده است اما در مورد چگونگی این تأثیر بحث نشده  و برخی از کاربردهای عینی آنها در قرآن در تفسیر قرآن بسیاری از این قواعد

 بررسی شود که کدام با این رویکرد نقادانه از منابع پیشین، ضروری است، (231-215و 148-140ص ،1391،ست )ر،ک: صادقیا

 نقش آفرین است. «تفسیر»در کدام بخش علم اصول « عام و خاص»ابواب مبحث 
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ر آنها را دارد )قدسی، )تقریرات درس صالحیت انطباق ب وگیرد همه افراد و مصادیقى را در بر مىلفظى است که مفهوم آن  «عام»

که چیزی است  عبارت است از لفظی که معنایش شامل همه آن «عام»( به عبارت دیگر، 73ص ،2، جق1428مکارم شیرازی(، 

مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود را  یعنی (190ص  ،1، جق1430)مظفر،  صالحیتِ انطباق عنوان عام را در ثبوتِ حکم دارد

)محقق داماد،  برخی از افراد و مصادیق را در برمی گیرد. «خاص»و  «کنندهمه دانشمندان به بشریت خدمت می»مثل  ،شود شامل

برخی عام را لفظی می دانند که همه مصادیق مدخول خود را که صالحیت انطباق بر ، (131ص ق،1412، حیدری، 77ص، 1362

معتقدند که عام و خاص، از اصطالحاتى هستند که  دیگر برخی( 231، ص2ج ،ق1415آنها را دارد، در بر می گیرد )خمینی، 

فهمد. بنابراین، تعریفى که براى بلکه هر انسانى معناى این دو اصطالح را مى ،مفهومشان بدیهى و روشن است و نیاز به تعریف ندارد

است وگرنه  «ترعبارت آسان»به لفظ و  «ارتىعب»شود، فقط تعریف لفظى است و از باب تبیین لفظى و این دو اصطالح ذکر مى

همان شمول مفهوم برای تمام 1در واقع، عموم  ،(215ص ق،1409، خراسانی، 255ص ،1، ج1387تعریف ماهوى ندارند )محمدی، 

ت وسیله مقدماه آن چیزی است که صالحیت انطباق بر آن چیز را داشته باشد، حال گاهی این شمول مدلول لفظی است و گاهی ب

وسیله لفظ است )کاظمی خراسانی، )تقریرات درس محمد ه منظور شمول مفهوم ب« عام و خاص»حکمت می باشد که در بحث 

متفاوت است زیرا شمول و « مطلق»و مفهوم « کلی»با مفهوم « عام»(، بنابراین، مفهوم 511ص ،2، ج1376حسین نایینی(، 

 .بواسطه لفظ است« عام»فراگیری 

هاى مختلف معنا یا موارد استعمال آن مشخص شده هاى لغت به صورتنیز بایستی گفت که واژه تفسیر در کتابدر تعریف تفسیر 

 ،4ج ،ق1404ابن فارس، ) کندکلمه واحدى است که بر بیان چیزى و توضیح آن داللت مى« فسر»است. ابن فارس می گوید که 

راغب )است « فَسَرَ»مبالغه از فعل « تفسیر»اظهار معناى معقول است و  به معناى« الفَسرُ»راغب اصفهانی معتقد است که  (.504ص

گاه مبیّن ساختن می داند آن« فَسَّرَ»را مانند « تفسیر»را بیان و  « الفَسرُ »ابن منظور معنای  (.636ص ق،1412اصفهانی، 

ابن منظور، ) رودبه کار مى ظ مشکلدر کشف نمودن لف« تفسیر»گویند و « الفَسرُ»اى را گوید:کشف نمودن چیز پوشیدهمى

است به معنای کشف و اظهار و « سفر»مقلوب « الفَسرِ»صاحب مجمع البحرین معتقد است که واژه  (.55ص، 5، جق1414

در التحقیق آمده است: معناى ماده اصلى  (.437ص ،3،ج1375)طریحی،به معنای کشف معنای لفظ و اظهار آن است. « تفسیر»

 مصطفوی،) یین، شرح، کشف و تأویل فرق دارداست و از نظر ماده با لغات توضیح، تفصیل، تب« مراه توضیحشرح ه»، «فسر»

  (.86ص ،9ج،1368

آنچه از نظرات لغت شناسان به دست می آید این است که بیشتر آن را به بیان، توضیح و کشف چیز پوشیده با نوعی مبالغه ترجمه 

نمی رود زیرا کالم واضح نیاز به آشکار شدن،  به کارا نهفته است که تفسیر در مورد کالم واضح کرده اند و در همه آنها، این معن

 بیان و پرده برداری ندارد.  

 : 2جمله ارائه کرده اند، از« تفسیر»در اصطالح نیز دانشمندان علوم قرآن و تفسیر تعاریف متنوعی را برای 

که )این کشف و بیان( از ان، کشف معانى قرآن و بیان مقصود آن است، اعم از اینراغب اصفهانی می گوید که تفسیر نزد دانشمند

،  سیوطی، 25ص ،1ج، 1387رضایی اصفهانی، ) جهت مشکل بودن لفظ یا بدون آن و از جهت معنای ظاهری یا غیر آن باشد

بیان معانی آیات قرآن و کشف عالمه طباطبایی می فرماید که تفسیر به معنای  (.10ص ،1383، رجبی، 427ص ،2ق، ج1421

)  . مرحوم طبرسی معتقد است که تفسیر کشف مراد از الفاظ مشکل است(4ص ،1، جق1417طباطبایی،) مقاصد و مدالیل آن است

. زرکشی تفسیر را، علمى می داند که به وسیله آن کتاب نازل شده بر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله (38. ص1ج ق،1414طبرسی، 

. فخر (13ص ،1ق، ج1391زرکشی،) شودهاى آن استخراج مىگردد و احکام و حکمتشود و معانى آن بیان مىمیده مىوسلم( فه

مرحوم  (.14ص ،1ج ،ق1414 )ر،ک: طبرسی، رازی آن را چیزی می داند که در مورد مراد خدای تعالی در قرآن بحث می کند

می باشد اما  -منظور مشکل در افاده معنای مورد نظر -م از الفاظ مشکل معرفت معتقد است، تفسیر در اصطالح مفسران، رفع ابها
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. برخی نیز معتقداند که تفسیر بیان (14-13ص،1ق، ج1418)معرفت،  خود آن را منحصر در رفع ابهام از الفاظ مشکل نمی داند

یات عرب و اصول محاوره عقالئى مفاد استعمالى آیات قرآن و کشف مراد خداوند و مقاصد الهى از آن بر مبناى قواعد ادب

. عده ای هم می گویند که مقصود از تفسیر، تبیین معناى استعمالى آیات قرآن و آشکار کردن مراد (12ص،1383)رجبی، است

، 1387)رضایی اصفهانی،  جدّى آن بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقالئى محاوره، با استمداد از منابع و قرائن معتبر است

 .(28ص،1ج

همانطور که مشاهده شد، برخی تفسیر را منحصر در الفاظ مشکل می دانند ولی، گاهى الفاظ آیات واضح است اما مراد جدّى با 

، بعالوه، براساس قاعده ادبی (28ص،1، ج1387)رضایی اصفهانی، توجه به قرائن دیگر و خصوصیات ظرف نزول و ... روشن می شود

؛ تفسیر عبارت از مبالغه در تشریح و توضیح مراد خداوند است؛ به عالوه تفسیر، تنها کنار «دة المعانیزیادة المبانی تدلّ على زیا»

زدن نقاب از چهره لفظ مشکل و نارسا نیست، بلکه عبارت است از زدودن ابهام موجود در داللت کالم. همچنین برخی تفسیر را 

  3گر آن را فعل.و برخی دی (14-13، ص1ق، ج1418)معرفت،  علم می دانند

شود و براى زدودن اى ابهام در لفظ وجود دارد که موجب ابهام در معنا و داللت کالم مىبه هر حال، تفسیر در جایى است که گونه

 .(14-13، ص1ق، ج1418)معرفت،  طلبدابهام و نارسایى، کوشش فراوانى مى

ع ابهام از الفاظ و جمالت قرانی و کشف مراد خداوند می باشد که آنچه به عنوان نتیجه می توان گفت این است که هدف تفسیر، رف

الزمه این دو  هدف، استفاده از منابع معتبر و علوم مقدماتی و ابزاری مانند ادبیات عرب، اصول فقه و... و قواعد ادبیات عرف و اصول 

 .عقالیی محاوره ای است

 

  اقسام عموم  .2

(، تقریرات درس ابوالقاسم خویی)فیاض ) .5استغراقی، عموم مجموعی و عموم بدلی عموم 4عموم دارای اقسامی است، از جمله

 (7ج ق،1417محمد باقر صدر(، درس ، عبدالساتر )تقریرات 299ص  ،4ج، ق1422

 اىعموم استغراقى: عموم استغراقى یا افرادى وقتى است که فرد فرد افراد عام به صورت مستقل موضوع حکم باشند، به گونه -1-1

ى علما را اکرام کن، و در شهر صد که براى هر فرد از افراد، امتثال یا عصیان خاص وجود داشته باشد. مثال اگر مولى بگوید: همه

عالم وجود داشته باشد و مکلّف نود و نه عالم را اکرام کند و یکى را اکرام نکند، در این صورت، نسبت به نود و نه عالم امتثال 

 به یك عالم عصیان تحقق یافته است. صورت گرفته و نسبت

عموم مجموعى: هرگاه حکم به مجموع، به اعتبار مجموع بودن تعلّق گیرد، عموم را مجموعى گویند. به عبارت دیگر: در اینجا  -1-2

ى اگر شود. ولاى که امتثال مجموع، یك امتثال محسوب مىمجموع به عنوان یك موضوع، متعلق حکم قرار گرفته است، به گونه

ى معصومان علیهم السّالم که تنها در یکى از افراد این مجموع ترک شود، اصال امتثال صورت نگرفته است، مثل ایمان به ائمه

ى معصومان علیهم السّالم ایمان نداشته باشد، مانند ى ایشان مورد قبول است، ولى اگر کسى یکى از ائمهصورت ایمان به همه

 به هیچ امامى نیاورده است.کسى است که اصال ایمان 

ذکر شده، ولى مقصود، یکى از افراد غیر معیّن آن عام  عموم بدلى: عموم بدلى وقتى است که عامى به عنوان موضوع حکم -1-3

ل است. بنابراین، در واقع یکى از افراد عام به صورت نامعیّن موضوع حکم است. پس اگر مکلّف نسبت به یکى از افراد آن عام امتثا

اى که خواست، امر مولى را امتثال نماید، تکلیف ساقط است. مثل اینکه مولى بگوید یك بنده آزاد کن. مکلّف با آزاد کردن هر بنده

 .(374، 1، ج1379)ملکی اصفهانی،  نموده است

نظر از تعلق گرفتن حکم شرعى گانه، براى عام است فى نفسه، یعنى با قطعالبته میان علما اختالف است در اینکه آیا این اقسام سه

، 1، ج1387)محمدی،  به آن، و یا این اقسام از براى عام، به اعتبار تعلق گرفتن حکم است به عام )که تعلق حکم، تابع مالک است(
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، 236ص  ،2ج، ق1415خمینی،، 158ص ،6، ج1381درس فاضل موحدی لنکرانی،ملکی اصفهانی )تقریرات ) . برخی(257ص

، 301ص ،4ج، ق1422(، تقریرات درس ابوالقاسم خویی، فیاض )14. ص7ج ق،1417،ریرات محمد باقر صدر(الساتر )تقعبد

، قدسی) تقریرات درس ناصر 216ق، ص 1409)خراسانی،  قول اول را اتخاذ کرده اند و عده ای (481ص  ،1ج، ق1412بروجردی، 

، 1، ج1352یی )تقریرات درس محمد حسین نائینی(، ، خو190، ص 1ق، ج1430، مظفر، 76، ص 2ق، ج1428مکارم شیرازی(، 

 قائل به قول دوم هستند. (443ص 

بیانگر  7«کل»، عرفا و ارتکازا، حاکی از عموم مجموعی و لفظ «مجموع»دال بر عموم بدلی و لفظ  6«ایّ»الزم به ذکر است که لفظ 

 (.235-234، ص2ق، ج1415)خمینی،  عموم استغراقی می باشد

 الفاظ عام .3

بین دانشمندان  اصول آن است که در زبان عربی صیغه و واژگان خاصی برای عام اختصاص داده شده است )ابن شهید  8هورمش

، 509، ص2ق، ج1417، بروجردی نجفی)تقریرات درس ضیاء الدین عراقی(،216ق، ص 1409، خراسانی، 102ثانی، بی تا، ص

(.  الفاظی که داللت بر عمومیت دارند یا مفردند )جمله نیستند( 303، ص 4ق، ج1422فیاض )تقریرات درس ابوالقاسم خویی(، 

و هر آنچه به آن معناست از قبیل جمیع، تمام، ایّ، دائماً و... یا هیئات لفظی هستند مثل  وقوع نکره در سیاق  نفی و « کل»مثل 

اشاره شود که بین اصولیون در اینکه (. الزم است 192، ص1ق، ج1430و جمع مضاف )مظفر، « ال»نهی و یا جمع محلی همراه 

چه الفاظی داللت بر عموم دارد، اختالف است اما بیشتر دانشمندان اصول معتقداند که الفاظ کل و هر آنچه به آن معناست مانند 

نشده باشد.، داللت  جمیع، ایّ، کافّه و...، نکره در سیاق نهی و نفی، جمع معرفه به الف و الم در صورتی که از آن افراد معهودی اراده

ق، 1423، محقق حلی، 238، 237، 234، ص 2ق، ج1415، خمینی، 217ق، ص 1409بر عموم دارند )همان و خراسانی، 

، فیاض )تقریرات درس ابوالقاسم 511-509ق، ص1417، بروجردی نجفی )تقریرات درس ضیاء الدین عراقی(، 127-124ص

، سبزواری، بی تا، 127-125ق، ص1404، حلی، 178، 169ق، ص1404ی، ، حائری اصفهان306-303، ص4ق، ج1422خویی(، 

، 1387، سبحانی تبریزی، 257، 237، 227، ص 3ق، ج1417، هاشمی شاهرودی، )تقریرات درس محمد باقر صدر(، 127، ص1ج

یدری، ، ح213-207، ص5ق، ج1418، خمینی،  84 -81، ص2ق، ج1428، قدسی )تقریرات ناصر مکارم شیرازی(، 106-105ص

 (.133ق، ص1412

، 1، ج1387اکثر اصولیون معتقداند که جمع محلى به الم، به معناى عموم افرادى است نه مجموعی )محمدی، باید گفت که البته 

، هاشمی شاهرودی 238، ص 2ق، ج1415، خمینی، 484، ص1ق، ج1430، قمی، 210، ص5ق، ج1418، خمینی، 266ص 

( و اصل را در عموم، استغراقى بودن می دانند نه مجموعى بودن )محمدی، 257، ص 3ج ق،1417)تقریرات محمد باقر صدر(، 

، خویی )تقریرات 318ق، ص1415، منتظری )تقریرات حسین بروجردی(، 639، ص1، ج1380، بجنوردی، 266، ص 1، ج1387

  (.443، ص 1، ج1352درس محمد حسین نائینی(، 

 انواع مخصص .4

طرح کرد بحث انواع مخصص است. مخصص عبارت است از قید، صفت یا عبارتی است  که دایره یکی دیگر از مباحث که باید م

 9( و بر دو گونه است: متصل و منفصل. متصل آن است که در خود کالمی77، ص1362کند )محقق داماد، شمول عام را محدود می

الشُّعَراُء » َ در آِیات ...« مَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیراً إِلَّا الَّذِینَ آ»که گوینده لفظ عام را استعمال کرده بیاید و مانند 

کنند ...مگر کسانی که ایمان آوردند....که در آن فرماید شاعران را گمراهان پیروی می( که می227-224)شعراء/« یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ... 

مخصص متصل آن. مخصص منفصل آن ...« لَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ َکثِیراً إِ»عام است و عبارت « الشعراء»لفظ 

، سیوطی، 194، ص 1ق، ج1430است که در خود کالم نباشد بلکه در کالم مستقل دیگری قبل یا بعد از عام ذکر شود )مظفر، 

و « الدم»( لفظ 3)مائده/...« تْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ اْلخِنْزِیِر وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ حُرِّمَ»( مثالً در آیه 635، ص1ق، ج1421
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إِنَّما حَرََّم عََلیْکُمُ الْمَیْتَةَ َو »شود اما آیه  عام است بنابراین حکم حرمت شامل خوردن مردارها و خون همه حیوانات می« المیته»

أُحِلَّ لَکُمْ »( و آیه 177)بقره/« اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌوَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَال إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ  الدَّمَ

قُلْ ال أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ »است وآیه « المیته»( مخصص منفصل برای 96ه/)مائد..« صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ 

اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ هِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ طاعِمٍ یَطْعَمُهُ، إِلَّا أَنْ َیکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً، أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُ مُحَرَّماً عَلى

 است.« الدم»مخصص منفصل برای « ال عادٍ، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

ق، 1404معتقداند که سنت قطعی )سنت متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن( )حلی،  10الزم به ذکر است که اکثر اصولیون

، حاج عاملی، )تقریرات 336، ص1ق، ج1417طوسی، ، 277، ص1، ج1376، علم الهدی، 140ق، ص1423، محقق حلی، 146ص

( و نیز خبر 287، ص1، ج1387، رضایی اصفهانی، 637، ص1ق، ج1421، سیوطی، 621، ص2ق، ج1424جعفر سبحانی تبریزی( 

، خویی، )تقریرات درس 217، ص1ق، ج1430، مظفر، 140، ابن شهید ثانی، بی تا، ص155، ص2ق، ج1430واحد معتبر )قمی،

، 4ق، ج1422، فیاض )تقریرات درس ابوالقاسم خویی(، 235ق، ص1409، خراسانی، 504، ص1، ج1352ن نائینی(، محمد حسی

فِی أَوْالَدِکُمْ لِلذَّکَرِ  یُوصِیکُمُ اللَّهُ» ( هم جایز است که مخصص منفصل قرار گیرد، برای مثال 143، ص1، سبزواری، بی تا، ج469ص

« کند که سهم )میراث( پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد...:خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش میمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ...

، 7ق، ج1407)کلینی، « ...لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَیْئاً...: قاتل از مال چیزی به ارث نمی برد» ولی در حدیث آمده که  (11)نساء/

 را تخصیص زده است. ( و به این صورت آیه142ص

بعالوه، افزون بر مخصص های لفظی، مخصص های غیر لفظی نیز وجود دارد که به آنها مخصص لبی می گویند و عبارتند از اجماع 

، 1، ج1376تخصیص کتاب به وسیله آن دو )علم الهدی،  11( و مشهور اصولیون377، ص1، ج1379و عقل )ملکی اصفهانی، 

( را جایز می دانند. 142-140ق، ص1423، محقق حلی، 147-145ق، ص1404، حلی، 336ص، 1، جق1417، طوسی، 277ص

ولى دلیل عقل حکم  (1)نساء/« یَا أَیُّهَا النَّاُس اتَّقُوا رَبَّکُمُ... : ای مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید! ... »برای مثال، در آیه 

 نیکو و پسندیده نیستب خارج هستند، چرا که تکلیف بر ایشان از دیدگاه عقل کند که کودکان و دیوانگان از شمول این خطامى

الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...: هر یك از زن و مرد زناکار را صد »(. و در آیه 337، ص1ج )طوسی، بی تا،

لما اتّفاق دارند که این مجازات اختصاص به زناکارى دارد که عبد و برده نباشد، پس اگر زناکار ( ولى همه ع2)نور/« تازیانه بزنید...

 (.121، ص2، ج1379شود )ملکی اصفهانی، عبد و برده بود، به زدن پنجاه تازیانه مجازات مى

و مفهوم مخالف جایز است )ابن  معتقداند که تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق 12همچنین، بایستی اشاره کرد که اکثر اصولیون

، حاج عاملی )تقریرات 215-214، ص1ق، ج1430، مظفر، 156-155ق، ص1412 ، حیدری،140-139شهید ثانی، بی تا، ص

، 189ص، 1379، موسوی بجنوردی، 212ق، ص1404، حائری اصفهانی، 605 -604، ص 2جعفر سبحانى تبریزى(، پیشین، ج

...:...گمان، هرگز إِنَّ الظَّنَّ الَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ»...برای مثال، آیه . (126ق، ص1396مشکینی اردبیلی، 

با عمومش داللت بر این دارد که هیچ ظنى، حتى ظن  که  (36)یونس/...« رساند(! سازد )و به حق نمینیاز نمیانسان را از حّق بی

اید! أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا...:ای کسانی که ایمان آوردهیَا » عادل نیز معتبر نیست به وسیله آیه حاصل از خبر

دارای مفهوم شرط است و دال بر این است  که (6)حجرات/« اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید...

 که اخذ به خبر غیر فاسق بدون تفحص، جایز است، تخصیص خورده است.

 حجيت عام مخصص در باقي  .5

می باشد. توضیح آنکه « حجیت عام مخصص در باقی»یکی دیگر از مباحثی که الزم است در بحث عام و خاص مطرح شود بحث 

شود. بحث مراجعه مى -اصول لفظیه عقالئیه است که از -تردیدى نیست که در صورت شكّ در اصل تخصیص عام، به اصالة العموم

اى تخصیص خورده باشد و ما در مورد دلیل مخصِّص هیچ شبهه -متصل یا منفصل -در این است که اگر عامّى با یك مخصِّص
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عامّى،  وجود دارد یا نه؟ آیا حجّیت یك چنین -در ردیف مخصِّص اوّل -ولى شك کنیم که آیا مخصِّص دیگرى هم نداشته باشیم

نسبت به ماعداى آن تخصیص قطعى، محفوظ است؟ یا این که آن تخصیص قطعى، به عام ضربه وارد کرده و عام نسبت به 

، 1381تخصیص زاید، حجیتى ندارد؟ و یا در اینجا تفصیل وجود دارد؟ )ملکی اصفهانی )تقریرات درس فاضل موحدی لنکرانی(،

مانده در عام، بعد از تخصیص که عامّ تخصیص خورده، نسبت به بعضى افراد باقى( به عبارت دیگر، اگر شك کنیم 193، ص6ج

ها در حکم عام، به ظهور عموم تمسك کرد یا نه؟ توان براى ادخال آنشمول دارد یا نه؟ آیا عام در این افراد حجّت است و مى

 (197، ص1ق، ج1430)مظفر، 

، کاظمی خراسانی، )تقریرات 489، ص 1ق، ج1408، حکیم، 198، ص1، جق1430مظفر، در این مسأله چهار قول هست: مشهور )

، کالنتری )تقریرات درس مرتضی بن محمد امین 172، ص 3ق، ج1425، حلی، 523، ص 2، ج1376درس محمد حسین نائینی(، 

مانده باقىمعتقداند که عام در  (218ق، ص 1409، خراسانی، 239، ص 2ق، ج1415، خمینی، 131، ص 2، ج1383انصاری(، 

اند بین عام مخصص به متصل با عام مخصص به حجت است مطلقا، بعضی اعتقاد دارند که حجت نیست مطلقا، عده ای تفصیل داده

، 277، ص 1، ج1387محمدی، منفصل، به اینکه در اولى حجت است و در دومی حجت نیست و گروهی نیز به عکس قول سوم )

 . (489. ص 1ق، ج1408، حکیم، 218ق، ص 1409خراسانی، 

 ممنوعيت عمل به عام قبل از جستجو از وجود مخصص .6

ق، 1425حلی، معتقداند که عمل به عام، قبل از جستجو و فحص از وجود مخّصص جایز نیست ) 13البته باید توجه کرد که مشهور

، 457. ص 2، جق1422(، )تقریرات درس ابوالقاسم خوییواعظ حسینی بهسودی ، 119، ابن شهید ثانی، بی تا، ص373، ص 2ج

)تقریرات محمد  ، نجم آبادی209ص ،1ق، ج1430، مظفر، 565، ص2ق، ج1424حاج عاملی )تقریرات جعفر سبحانى تبریزى(، 

، حیدری، 135، ص1، سبزواری، بی تا، ج281، ص5ق، ج1418، خمینی، 488، ص1، ج1380حسین نایینی و ضیاء الدین عراقی(،

ى عموماتى باشد که مخصّص منفصلى براى زیرا ممکن است آن عام، از جمله(، 223ق، ص 1418، حائری یزدی، 145ق، ص1412

ق، 1409، خراسانی، 378، ص1، ج1379ملکی اصفهانی، آن وارد شده و فحص و جستجو باعث دستیابى به آن مخصّص شود )

ق، 1425است و قطع الزم نیست )حلی، اصولیون معتقداند که گمان به نبودن مخصص برای جستجو کافی  14. البته اکثر(226ص

، مظفر، 531، ص2ق، ج1417، بروجردی نجفی )تقریرات درس ضیاء الدین عراقی(، 119، ابن شهید ثانی، بی تا، ص373، ص2ج

 .(223ق، ص1418، حائری یزدی، 209، ص1ق، ج1430

 تعقيب استثناء بر جمله های متعدد .7

 می باشد.« تعقیب استثناء بر جمله های متعدد»پرداخته شود، بحث از دیگر مباحثی که الزم است در اینجا به آن 

بحث این است که اگر متکلم در کالم خود، چندین عام را پشت سرهم ذکر کند و در پایان کالم، یك استثنا بیاورد، این استثنا، به 

گردد و همه را یا به جمیع جمل برمىشود گردد و موجب تخصیص او مىکدام جمله بر می گردد؟ آیا تنها به جمله اخیره برمى

 (306، ص1، ج1387محمدی، زند؟ )تخصیص مى

 15قبل از بیان دیدگاهها باید اشاره کرد که کرد استثنائى که بعد از جمل متعدّده واقع می شود بایستی از نظر مستثنى صالحیت

قمی، به جمله اخیره برمی گردد اختالفی نیست ) رجوع به همه جمالت را دارا باشد و نیز توجه کرد که در اینکه استثنا قطعا

. شرط، 3. وصف، 2. استثنا، 1، در ضمن، مخصصات متصله چهار قسم است:  (122، ابن شهید ثانی، بی تا، ص93، ص2ق، ج1430

 . غایت.4

را در استثنا طرح  این نزاع اختصاص به استثنا ندارد و در سایر مخصصات هم هست ولى عادت اصولیان بر این جارى شده که بحث

 .(308، ص1، ج1387محمدی، کنند )کنند و سایر مخصصات را ملحق به استثنا مىمى
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و علمای شافعی )علم  (320، ص1، جق1417طوسی، در این مسأله چهار قول می باشد: برخی مانند شیخ طوسی ) 16عمده نظرات

، 261، ص2ق، ج1425حلی، بعضی مانند عالمه حلی ) ( قائلند به ظهور در رجوع به همه جمالت،249، ص1، ج1376الهدی، 

قائل به ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیر هستند،  (93، ص2ق، ج1430قمی، ، ابوحنیفه و پیروان او )(141ق، ص1404حلی، 

ر ( معتقد به اجمال و عدم ظهور هستند و گروهی مانند مرحوم مظف235ق، ص1409عده ای مانند مرحوم آخوند )خراسانی، 

و  (468-665، ص4ق، ج1422فیاض )تقریرات درس ابوالقاسم خویی(، (، مرحوم خویی )214-213، ص1ق، ج1430)مظفر، 

 را اتخاذ کرده اند. 17( قول به تفصیل497، ص1، ج1352مرحوم نایینی )خویی )تقریرات درس محمد حسین نائینی(، 

 تعقب عام به ضميری که به بعضي از افراد عام بر مي گردد .8

می باشد،  « تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر می گردد»دیگر مباحثی که الزم است در اینجا مطرح شود، بحث  از

آید که در آن ضمیرى وجود دارد که آن ضمیر به خاطر قرینه اى مىشود و پس از آن جملهتوضیح آنکه، گاهى عامى وارد مى

، در این حالت، یا بایستی با ظهور عام در عموم مخالفت شود به این صورت که حکم عام، گرددخاصى، به بعضى افراد عام برمى

گردد و یا با ظهور ضمیر در رجوعش به معنایى که لفظ پیشین برآن داللت دارد مخصوص همان بعضى شود که ضمیر به آن برمى

اراده شود و عام همچنان بر داللت خود بر عموم باقى استعمال شود و از آن، بعض  18مخالفت شود بدین صورت که به نحو استخدام

البته، محل بحث جایی است که حکم عام با حکم ضمیر متباین باشد )طباطبایی حکیم،  (210، ص1ق، ج1430مظفر، بماند؟ )

 (.135، ص2ق، ج1414

 باید گفت که در این مسأله سه قول مختلف مطرح است:

، کالنتری )تقریرات درس مرتضی بن محمد امین انصاری(، 130، ص2ق، ج1430، قمی، 211، ص1ق، ج1430مظفر، برخی )

، 2، ج1376، کاظمی خراسانی، )تقریرات درس محمد حسین نائینی(، 385، ص1ق، ج1417، طوسی، 206، ص2، ج1383

واعظ رخی )معتقدند که اصالة العموم مقدم است و لذا باید مخالفت دوم را ملتزم شد، ب (153ق، ص1412، حیدری، 552ص

، بروجردی نجفی )تقریرات درس ضیاء الدین عراقی(، 504، ص2ق، ج1422حسینی بهسودی )تقریرات درس ابوالقاسم خویی(، 

دیگر اعتقاد دارند که اصالة عدم استخدام، مقدم است و لذا باید مخالفت اوّل را ملتزم شد، و برخی )ابن  (546، ص2ق، ج1417

یك از دو اصل فوق جارى نیست و لذا ( می گویند که هیچ300، ص1، ج1376علم الهدی،  ،138-137شهید ثانی، بی تا، ص

(، به عبارت دیگر برخی معتقداند که ضمیر موجب تخصیص عام 211، ص1ق، ج1430بایستى به اصول عملیه رجوع کرد )مظفر، 

، 2ق، ج1430ز قائل به توقف شدند )قمی، نمی شود، بعضی دیگر اعتقاد دارند که ضمیر موجب تخصیص عام می شود و عده ای نی

 (.137، ابن شهید ثانی، بی تا. ص205، ص2، ج1383، کالنتری )تقریرات درس مرتضی بن محمد امین انصاری(، 130ص

 اصالت عموم .9

، عام را یا نه؟ یعنى شك کند که آیا متکلم از این لفظ هرگاه لفظ عامى وارد شود و انسان شك کند که آیا این عام تخصیص خورده

شود، اراده کرده یا خاص را؟ در این صورت پس از تفحص و جستجوى الزم و پیدا نکردن مخصص، به اصالة العموم تمسك مى

، 130-128، ص1. ج1379ملکی اصفهانی، یعنى اصل این است که لفظ در معناى عام استعمال شده و تخصیص نخورده است )

-224ق، ص1418، حکیم، 57، ص1374، مشکینی اردبیلی، 20-19، ص1387ی، ، سبحانی تبریز75-74، ص1ق، ج1430مظفر، 

، 1، ج1352، خویی )تقریرات درس محمد حسین نایینی(، 89ص ،، رشتی، بی تا165، ص3ق، ج1414، طباطبایی حکیم، 225

 .(14، ص7ق، ج1415 ، جزایری،29، ص1قسم 4ق، ج1417، بروجردی نجفی)تقریرات درس ضیاء الدین عراقی(، 461ص

 

  بودن عموم لفظ نسبت به خصوص سبب يارمع .10
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اى معین و یا سؤالى خاص آیه یا روایتى وارد شده باشد، اما حکم مستفاد از آن، عام باشد، معتقداند که اگر در مورد واقعه 19مشهور

 مورد یا محلگردد، به عبارت دیگر معیار عموم لفظ است نه خصوص سبب یا خصوصیت مورد، سبب تخصیص آن حکم عام نمى

، قمی، 146ق، ص1423، محقق حلی، 151، ص1380، حلی، 369، ص1ق، ج1417، طوسی، 216ق، ص1416شهید ثانی، )

، حسینی 92ص ،ق1258، موسوی قزوینی، 75ص ،ق1424، هالل، 449، ص3ق، ج1429، اصفهانی نجفی، 139، ص2ق، ج1430

. البته به شرط آنکه معنای کالم محتاج (227، ص2ی، بی تا، ج، جابلق196ق، ص1415، وحید بهبهانی، 202ص ،ق1414شیرازی، 

، یعنی گاهی سبب خاص برای (138، ص2ق، ج1430)قمی،  به اضافه کردن آن سبب خاص نباشد، به عبارت دیگر مستقل باشد

 .(369، ص1، جق1417)طوسی،  غیر آن مطابقت نمی کند و گاهی اعم از آن مورد و موارد دیگر است در دومی قاعده جاری است

 شرایط تخصيص  .11

 لزوم وجود تنافی میان عام و خاص برای اعمال تخصیصالف. 

بحث تخصیص عام به وسیله خاص اصوال زمانی مطرح است که میان دو دلیل عام و خاص تعارض و تنافی وجود داشته باشد، به 

این گونه موارد برای رفع تعارض و جمع میان عام  گونه ای که پذیرش کامل هر دو و یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد در

به و خاص باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام 

دو عمل می  ( در واقع، اگر عام و خاصی در ظاهر با هم متوافق باشند به هر197: 1، ج1390شریعتی، -خاص شد. )قافی وسیله

و دلیل خاص را با یکدیگر  دلیل عام وقتی به عبارت دقیق تر ،(135ص، ق1412شود و عام بر خاص حمل نمی گردد )حیدری، 

هستند، در چنین موردى حکم آنست که  معنا که هردو ایجابى یا هردو سلبىکنیم یا هر دو متوافق الظاهر هستند بدینمقایسه مى

شود و دلیل خاص با دلیل عام تعارضى ندارند تا یکی از آن دو مقدم شود و دیگرى طرح گردد، لذا ذ مىبه ظاهر هر دو دلیل اخ

عام از باب تاکید و امثال آن است و یا یکی سلبی و دیگری ایجابی است که هردو حجّت و الزم االتباع هستند و ذکر خاص بعد از 

 (. 229ص ،1بی تا، ج)محمدی،  در این صورت عام را باید بر خاص حمل کرد

محمدی، )ر،ک:  البته الزم به ذکر است که تعارض عام و خاص باید بدوی و ظاهری باشد و به عبارتی جمع عرفی آنها ممکن باشد 

الزم به  (279ص ،2ق، ج1415به تعبیر دیگر تنافی کلی نباشد بلکه جزیی و در برخی جوانب باشد )معرفت،  ،(175ص ،7، ج1387

کی از شروط برقراری تنافی این است که وحدت مطلوب در کار باشد و تنها یك تکلیف در میان باشد )ر،ک: ذکر است که ی

 (.170ص، ق1412حیدری، 

 صدور خاص قبل از عمل حضور وقت عمل به عامب. 

تبیین و این است که خاص باید قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد، زیرا مخّصص جنبه  یکى از شرایط تخصیص

 )تقریرات درسملکی اصفهانی، شود که مخصّص، پس از فرا رسیدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پیدا شود )تفسیر دارد و نمى

 (.445 ،6، ج1381، (لنکرانی موحدی فاضل

 آبی از تخصیص نبودن عامج. 

ت، بر عام مقدم می شود، و یا به دلیل اینکه اس 20به خاطر این که براى عام قرینه معموال عام، قابل تخصیص است، زیرا خاص یا

آن در  21؛ اما گاهى به واسطه عوارض مثل لزوم تخصیص اکثر که مستهجن بودنمی شودبر عام مقدم تر از عام است، ظهور آن قوى

گردد، یص مىماید، عام، آبى از تخصناى که ظهور عام را بر ظهور خاص مقدم مىنزد عرف روشن است و یا به دلیل وجود قرینه

 دگردتر از خاص پیدا کرده و غیر قابل تخصیص مىبنابراین، عام آبى از تخصیص، عامى است که به واسطه عوارضى، ظهورى قوى

شود مثال در علم کالم (، البته، عموماتى که در فن معقول از آنها بحث مى562ص ،1389، مرکز اطالعات و مدارک اسالمى)

 .(266ص ،1، ج1387)محمدی،  نیز آبی از تخصیص هستند« ج الى المؤثرکل ممکن محتا»گویند مى
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تر از دلیل نزد عرف قیبح نباشد مانند تخصیص اکثر و داللت دلیل خاص، قوى تخصیص آنکه  لذا از شرایط تخصیص عام این است

 ابای از تخصیص نداشته باشد.نا بر قرائن عقال و یا ب عام باشد یا بر مبنای برخی، خاص در حکم قرینه براى عام باشد و به طور کلی

 شفاهيخطابات  .12

خطابات شفاهی به خطاباتى گفته می شود که مقرون به ادوات خطاب هستند، از قبیل: یا ایها الناس یا ایها المؤمنون، یا اهل 

 ،3، ج1385، الفقراء و ... )محمدیالکتاب، یا ایها الکافرون، ... یا برخى ضمایر متصله و منفصله مثل: افعل کذا، ایاک اعنى، انتم 

279 ) 

( آیا فقط مختص به حاضرین در 183بقره /) «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام»بحث در این است که خطابات شفاهی مانند 

مجلس را محل خطاب است یا غیر ایشان را هم شامل می شود یعنی آیا فقط حاضرین در مجلس را شامل می شود یا افراد خارج از 

هم شامل می شود؟ همچنین آیا شامل معدومین هم می شود یعنی کسانی که هنگام نزول این آیه هنوز متولد نشده بودند آیا بعد 

 ؟از تولد مشمول این آیه هستند یا نه

کسانی و  تنها شامل مشافهین می شود آنچه برای خطابات شفاهی وضع شده، دانشمندان اصول معتقدند که 22در این باب مشهور

، البته حکمى که مدلول این خطابات است  به واسطه دلیل دیگرى مانند اجماع در بر نمی گیردرا  هستند بعد از زمان خطاب که 

 ق،1416، شهید ثانی، 108ص بی تا،، ابن شهید ثانی، 517ص ،1ق، ج1430)رک: قمی، شود شامل متأخّرین از خطاب نیز  مى

 (179ص ق،1404ری اصفهانی، ئ، حا134ص ،1380، حلی، 185ص

 در سه مقام مطرح کرده اند:  را بحثاین اصولیان معاصر  برخی از الزم به ذکر است که

 اول اینکه آیا تکلیف معدومین معقول است؟ 

 دوم اینکه آیا مخاطبه و مکالمه و محاوره با معدومین )خطاب به نحو حقیقی با معدومین( معقول است؟ 

ت نداء وضع برای خطاب شده اند یا اینکه برای اعم از خطاب وضع شده اند؟ به عبارت دیگر آیا ظهور ادات سوم اینکه آیا ادوا 

کند؟ یا این که ظهور )الذین آمنوا( اقواست و خصوصیت خطاب اقواست و )الذین آمنوا( را منحصر به حاضرین در مجلس خطاب مى

کاظمی ، 224ص ق،1418ری یزدی، ئ، حا229-228ص ق،1409، )رک: خراسانی زند؟معتبر در ادات خطاب را کنار مى

 ،4ق، ج1422، (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)، فیاض548ص ،2، ج1376(، تقریرات درس محمد حسین نایینی)خراسانی

 .(225ص ،1، ج1388، سبحانی تبریزی، 430ص

یا انشا تکلیف بر عنوان )نه بر افراد( ممکن  23حقیقیه تکلیف برای معدومین به نحو قضایای گفت کهباید در پاسخ مسئله اول و دوم 

(، به عبارت دیگر، تکلیف به معنی انشا و ابراز امری اعتباری بر نحو قضیه 227-226ص ،1، ج1388 است )رک: سبحانی تبریزی،

طبه حقیقی با ( و مخا432-430ص ،4ق، ج1422، (تقریرات درس ابوالقاسم خویی)حقیقی برای معدومین ممکن است )رک: فیاض

  (. 229ص ق،1409)رک: همان، رک: خراسانی،  آنها محال است

 به طور کلی سه نظریه مطرح است: و جهت گسترش دادن قرآن برای همگان مسئله سوم پاسخ به  اما در

ی حقیقیه خطابات قرآن به شکل قضایا الف. ادات خطاب به نحو قضایای حقیقیه شامل غایبین و معدومین می شود و در واقع،

که مخاطب آن عنوان است که در طول زمان که مصادیقی پیدا می کند عنوان هم بر آن منطبق می شود و حکم او را هم  است

، به عبارت دیگر، (227-226ص ،1، ج1388سبحانی تبریزی، رک: ) شامل می شود و این خطابات چون اعتباری است بقاء دارد

است اما اگر خطاب در قضیه حقیقیه باشد اختصاص به مشافهین ندارد و معدومین را  خطاب در قضیه خارجیه مخصوص مشافهین

)رک: کاظمی  نیز شامل است، البته این تفصیل در قضایای شرعیه اثری ندارد چرا که قضایای شرعیه همگی قضایای حقیقیه اند

خطابات  مرحوم نایینیو  آیت اهلل سبحانی ، برخی مانند(551-550ص ،2، ج1376، (تقریرات درس محمد حسین نایینی)خراسانی
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تقریرات درس )، رک: کاظمی خراسانی227-226ص ،1، ج1388)رک: سبحانی تبریزی،  قرآن را به شکل قضایای حقیقیه می دانند

  .(551-550ص ،2، ج1376، (محمد حسین نایینی

می شود و در حو انشایی شامل غایبین و معدومین ادات خطاب به ن معتقدند که و مرحوم مشکینی برخی مانند آخوند خراسانی ب.

به عبارت دیگر خطابات قرآنی خطاب انشایی است نه خطاب  ،، نه خطابات فعلیاست 24خطابات انشایی واقع، خطابات قرآن،

، 106ص ق،1396، ، مشکینی230-229ص ق،1409)رک: خراسانی،  25حقیقی

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool،  4/10/1387آیت اهلل سبحانی،  اصولدرس خارج ،

 .(سایت مدرسه فقاهت

 شودادات خطاب به نحو تحریری شامل غایبین و معدومین می برخی مانند مرحوم امام و مرحوم فاضل لنکرانی اعتقاد دارند که ج. 

ها خطابات ان خطاب شفاهى ندارند بلکه اینبه عبارت دیگر، این خطابات، عنو است،خطاباتی تحریری  خطابات قرآن،و در واقع، 

کتبى و مربوط به کتاب هستند و در خطاب کتبى خصوصیتى وجود دارد که در خطاب شفاهى وجود ندارد. در خطاب شفاهى باید 

، 290-288ص ،2ق، ج1415رک: خمینی، ) مخاطب در مجلس تخاطب حاضر باشد امّا در خطاب کتبى چنین چیزى الزم نیست

 .(369ص ،6، ج1381، رانی(حدی لنک)تقریرات درس فاضل مو فهانیملکی اص

 بحث دیگری که در مورد خطابات شفاهی مطرح است این است که آیا این بحث دارای ثمره عملی می باشد یا خیر؟

 ثمره ذکر شده که عبارتند از:دو بایستی گفت که برای آن 

 ی در قرآنخطاباتچنین ه بر مشافهین شامل معدومین نیز می شود، ظواهر اگر بگوئیم خطابات شفاهی، عمومیت دارد و عالو الف.

خراسانی، ، 522-521ص ،1ق، ج1430رک: قمی، ) حجیت پیدا می کند -مانند مشافهین-نسبت به غائبین و معدومین نیز 

  (231ص ق،1409

و برخی مانند مرحوم نایینی از ( 522-521ص ،1ق، ج1430،)رک: قمی ثمره را صاحب قوانین مطرح فرموده انداین باید گفت که 

تقریرات درس محمد )، کاظمی خراسانی490-489ص، 1352(،ات درس محمد حسین نایینیرتقری)آن دفاع کرده اند )رک: خویی

 .(550-549ص ،2ج ،1376،(حسین نایینی

 خطاباتی چنین اطالقات به مسكت شود، می -دو هر–اگر بپذیریم که خطابات شفاهی، عام است و شامل مشافهین و معدومین ب. 

 به عبارت دیگر، اگر ، است صحیح -مشافهین مانند–قرآن برای معدومین  در

توانند به اصالة االطالق تمسك کنند )رک: خطابات شفاهیه عام باشد، غائبین و معدومین هنگام شك در قیدی یا خصوصیتی، می 

 (. 231ص ق،1409خراسانی، ، 154-153ص ق،1415وحید بهبهانی، 

مرحوم برخی مانند و  (154-153ق، ص1415را مرحوم بهبهانی بیان فرموده اند )رک: وحید بهبهانی،  ثمرهاین گفتنی است که 

)رک: سبحانی تبریزی،  و آیت اهلل سبحانی (442و440، ص4ق، ج1422)رک: فیاض )تقریرات درس ابوالقاسم خویی(،  خویی

 این ثمره ند، برخی مانند مرحوم امام خمینی نیز نوعی تقصیل قائل شدند و فرمودند کهنیز آن را پذیرفته ا (228، ص1، ج1388

 .(292، ص2ق، ج1415خمینی، رک: )  بعضی اوقات مانند تمسك آیه وجوب نماز جمعه قابل پذیرش است

حائری یزدی، رک: ت کرده اند )این ثمرات را نپذیرفتند و مردود بودن آنها را اثبا ناصولیا به هر حال الزم به ذکر است که برخی

تقریرات )بروجردی نجفی ، 232-231ص ق،1409خراسانی،  ،186-184ص ق،1404ری اصفهانی، حائ ،226-225ص ق،1418

معتقدند  لذا گفته شده که مشهور اصولیان  (،140ص ،1بی تا، ج، سبزواری، 540-538ص ،2ق، ج1417(، درس ضیاء الدین عراقی

 .(301ص ،3، ج1385محمدی، رک: ) عملی می باشدکه این بحث فاقد ثمره 
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 در تفسير« عام و خاص»کاربرد  .13

می تواند به عنوان یکی از قواعد تفسیری به شمار آید. مبحث عام و خاص، در حقیقت در فهم هر متن و « عام و خاص»مبحث   

ل عام بر خاص در مواردی که تخصیص اثبات کالمی، مؤثر است. از این رو، در تفسیر قرآن نیز کاربرد دارد به عبارت دیگر، حم

 شود. شود، موجب تغییر معنا و تفسیر آیات عام می

یعنی  (443، ص1، ج1387رضایی اصفهانی، ر.ک: )به عالوه، یکی از کاربردهای قاعده جری و تطبیق، بیان مصادیق الفاظ عام است

 در واقع قاعده جری، یافتن مخصص منفصل از جنس مصادیق برای واژه عام است. 

با توجه به اینکه سیاق تنها قرینه متصل لفظی است، این قاعده با مبحث سیاق نیز در ارتباط است، زیرا مخصص متصل نوعی قرینه 

 آید. متصل لفظی به شمار می

ه باشد، منحصر نمودن لفظ عام  بر بعضى از مصادیقش، نوعى تأویل است، زیرا لفظ بر از آنجا که اگر لفظى در عموم ظهور داشت

قول ترجیح »در معنای از این رو، این بحث با تأویل  (185، ص1382شاکر، ر.ک: ( معنایى که در آن ظهور نداشته، حمل شده است

 رآن، در گرو شناخت و رعایت این مبحث است.نیز مرتبط است. پس درک مقصود کامل آیات عام در ق «مرجوح و خالف ظاهر

در مورد انواع مخصص نتایج تفسیری متفاوتی خواهد داشت برای مثال، تفسیر مفسری که دیدگاه اتخاذ  الزم به ذکر است که

به  معتقد به تخصیص عام با اجماع یا خبر واحد می باشد، با تفسیر کسی که چنین نظری ندارد، متفاوت خواهد بود. این بحث

  قدری اهمیت دارد که می توان گفت که اتخاذ موضع اشتباه منجر به خطاهای تفسیری خواهد شد.

تعقیب استثناء بر »و « تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر می گردد»به عالوه، تعیین موضع در برخی از قواعد مانند 

 این بحث به نحوی در قواعد تفسیر نقش آفرین است.قبل از تفسیر الزم است، ازاین رو « جمله های متعدد

نتیجه تفسیری مفسرانی که تمسك به عام را قبل از جستجوی مخصص، جایز می دانند با  یادکرد این مطلب ضروری است که:

با افرادی که کسانی که چنین نظری ندارند، متفاوت خواهد بود و همچنین، تفسیر کسانی که در این مسأله قطع را الزم می دانند، 

 خواهد داشت، به عالوه اختالف در این موضوع سبب اختالف در تعداد آیات عام می شود. تفاوتافی می دانند، گمان را ک

می باشد، لذا الزم است قبل « حجیت عام در باقی مانده»حجیت تمسك به شمول آیات عام منوط به  باید اشاره کرد که ،همچنین

 مورد نیز اتخاذ موضع صورت گیرد. از تفسیر آیات عام در این

  در تفسیر آیات عام نقش آفرین است. ،«الفاظی که داللت بر هر قسم دارد»و  «اقسام عموم»آگاهی از  همچنین

بیان این نکته نیز ضروری است که دیدگاه های مختلف در مورد وجود الفاظ عام در تعداد آیات عام، محتوای تفسیر و نیز تسهیل 

  .قش آفرین استکار مفسر ن

بلکه آنچه ادعا میکنند که برای عموم وضع  ،برای مثال مفسری که معتقد باشد برای عموم صیغه ای اختصاص داده نشده است

شده، در واقع برای خصوص وضع شده و استعمال آن در عموم مجازی است و یا کسانی که می گویند آنچه برای عموم وضع شده، 

لذا  ،بدون یافتن قرینه نمی توانند عمومیت آیه ای را اثبات کنندعموم و خصوص است، هنگام تفسیر  در واقع، مشترک لفظی بین

فاقد  ،به علت نیافتن قرینه ،کار آنها مشکل خواهد شد، به عالوه، چنین مفسرانی ممکن است آیاتی که دیگران عام می دانند

   عمومیت بدانند که این موجب اختالف تفسیری خواهد شد.

سبب تفاوت تفسیری خواهد شد. نیز اختالف در اینکه چه الفاظ و هیئت هایی داللت بر عموم دارد،  ه عالوه گفتنی است کهب

بنابراین الزم است که در تفسیر نسبت به این قواعد اتخاذ دیدگاه از سوی مفسر صورت گیرد، به عالوه، هنگام شك در نوع 

می « ی، استغراقی بودن استاصل در جمع محلّ»و نیز « دن است نه مجموعی بودناصل در عموم استغراقی بو»عمومیت قواعد 

 تواند به عنوان قواعد تفسیری ایفای نقش کند. 
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کار مفسر، کشف مراد استعمالی و مراد جدی کلمات و ترکیبات قرآن است. مسلما، در این راستا، با الزم به ذکر است که  همچنین

ود که شك می کند معنای صحیح و مراد خداوند چیست. بنابراین نیاز به روشهایی دارد تا از این کلمات و ترکیباتی مواجه می ش

در هنگام شك در مراد متکلم « معیار بودن عموم لفظ نسبت به خصوص سبب»و  «اصالت عموم»شك خارج شود، لذا قواعد 

 کارگشا می باشند.

و رعایت این شرایط، برای جلوگیری از اشتباه در حمل عام بر « یصشرایط تخص»توجه به بحث بایستی اشاره کرد که  همچنین

با موارد مشابه آن « تخصیص»خاص و در نتیجه اشتباه در تفسیر، حائز اهمیت است و همچنین آگاهی بر این بخش موجب تمایز 

 می شود.« نسخ»مانند 

ران می تواند نقش مبنایی در تفسیر قرآن داشته باشد، در پایان الزم به ذکر است که اثبات عمومیت خطابات قرآنی به شیوه معاص

توضیح آنکه؛ جاودانگی قرآن یکی از مبانی تفسیر قرآن به شمار می آید و این مبحث می تواند تأیید و دلیلی برای اثبات جاودانگی 

، اثبات عمومیت خطابات قرآنی قرآن باشد، به عالوه، اگر ثمراتی را که برخی از اصولیان برای این بحث قائلند در نظر بگیریم

زیربنای تمسك به ظواهر قرآن می شود که حجین ظواهر قرآن خود یکی از مبانی تفسیر است و همچنین حجتبخش برخی 

اثبات عمومیت خطابات قرآنی می است، همچنین، « عقلی»و روش تفسیر « قرآن به قرآن»روشهای تفسیری مانند روش تفسیر 

 به عنوان یك قاعده تفسیری باشد.« مسك اطالقات خطابات قرآنیصحت ت»تواند زیر بنای 

 : برخي از نمونه های قرآني این بحث عبارتند از .14

ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست ءٍ قَدِیرٌ : پربرکت و زوالتَبَارَکَ الَِّذی بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ»الف( 

 (1)ملك/ «یز تواناست.اوست، و او بر هر چ

 را در بر می گیرد.« شیء»داللت بر عام استغراقی دارد و همه مصادیق « کُل»در این آیه واژه 

و را برای : )سلیمان( گفت: ای بزرگان! کدام یك از شما تخت ا قَالَ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَیُّکُمْ یَأْتِینِی بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلِمِینَ »ب( 

 (38)نمل/ «آورد پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند؟من می

شمول بدلی را می رساند، به این معنی که « أَیُّکُمْ»را دال بر عموم بدلی می دانند، در این آیه واژه « أیُّ»بنا بر قول کسانی که واژه 

چند نفر است و اگر کسی آن را انجام دهد تکلیف از  مخاطب سخن حضرت سلیمان)ع( همه بزرگان است، اما موضوع آن یك یا

 بقیه ساقط است.

م دهد، در حالی که وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَالَ یَخَافُ ظُلْماً وَ الَ هَضْماً: )امّا( آن کس که کارهای شایسته انجا»ج( 

 (112)طه/ «قش.ترسد، و نه از نقصان حمؤمن باشد، نه از ظلمی می

یعنی این  .که بنابر مشهور داللت بر عموم دارند ،نکره هستند و در سیاق نفی قرار گرفته اند« َهضْماً»و « ظُلْماً »در این آیه واژگان 

به عبارت دیگر عام استغراقی می باشند، زیرا قرینه ای بر  .به شمار آید را در برمی گیرد« هضم»یا « ظلم»واژگان هر چیزی که 

 مجموعی بودن آن موجود نیست و بر اساس قول مشهور اصل استغراقی بودن است.

 «آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.: ... خدا همه گناهان را میإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ»... د( 

 (53)زمر/

محلی به الف و الم جنس است و بنا بر قول مشهور داللت بر عام استغراقی دارد، از این رو، شامل همه نوع  جمع« الذُّنُوبَ»واژه 

 گناهی می شود.

شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُُم  قْبَلُوا لَهُمْوَ الَّذِینَ َیرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ الَ تَ»هـ( 

کنند، سپس چهار : و کسانی که زنان پاکدامن را متهمّ می*إِالَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌالْفَاسِقُونَ 
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شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آنها همان فاسقانند!* مگر کسانی که آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شاهد )بر مدّعای خود( نمی

 (4)نور/ «بخشد( زیرا خداوند آمرزنده و مهربان استبعد از آن توبه کنند و جبران نمایند )که خداوند آنها را می

گردد، بر اساس دیدگاه کسانی که بر می « الفاسقون»در این آیه استثنا بعد از چند حکم عام قرار گرفته است، این استثنا قطعا به 

معتقداند که استثنا به همه جمالت بر می گردد، کسانی که توبه می کنند هم شهادت از آنها قبول است، هم حد به آنها زده نمی 

می کنند،  شود و هم فاسق نیستند، اما بنا بر قول کسانی که اعتقاد دارند که استثنا تنها به جمله آخر بر می گردد، کسانی که توبه

تنها حکم فسق از آنها برداشته می شود، چناچه برخی مفسران در تفسیر این آیه اختالف کرده اند به این صورت که برخی از 

بر می گردد، در نتیجه اگر قذف کننده بعد از اقامه حد توبه کند و اصالح « فسق»اند که استثناء مزبور تنها و تنها به مفسرین گفته

شود، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذیرفته نیست، ولى برخی دیگر معتقداند که به هر دو امر بر می گردد، آمرزیده مىنماید، گناهش 

. عالمه (199، ص7،ج1372)طبرسی،  گرددشود و هم شهادتش پذیرفته مىشود که هم فسق از او برداشته مىاش این مىنتیجه

 .(82، ص1ق، ج1417)طباطبایی،  تفاوت در همین مسأله اصولی استطباطبایی معتقد است که این اختالف ناشی از 

زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه  :وَ اْلمُطَلَّقَاتُ َیتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُُروءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِكَ ...»و( 

بکشند! ... و همسرانشان، برای بازگرداندن آنها )و از سرگرفتن زندگی زناشویی( در این مدت، )از دیدن )و پاک شدن( انتظار 

 (228)بقره/ «دیگران( سزاوارترند...

ها اند( و غیر آنجنس است که شامل رجعیات )زنانى که طالق رجعى داده شده« ال»جمع محلی به « الْمُطَلَّقَاتُ »در این آیه واژه 

ضمیر موجب  خصوص رجعیات قصد شده است. حال بنا بر نظر کسانی که معتقداند که« بُعُولَتُهُنَّ»در « هن»ا از ضمیر شود و امّمى

عمومیت خود را حفظ می کند و براساس قول کسانی که ضمیر را موجب تخصیص عام « الْمُطَلَّقَاتُ»تخصیص عام نمی شود، واژه 

یت خود را از دست می دهد و تنها بر طالق رجعی قابل اطالق است و براساس دیدگاه کسانی که عموم«  الْمُطَلَّقَاتُ»می دانند، واژه 

قائل به توقف شده اند، در اینجا باید سکوت کرد. البته این به شرطی است که قرینه خارجی برای روشن کردن معنای واژه وجود 

 نداشته باشد.

)آل  «[، چنگ زنید..... :و همگی به ریسمان خدا ]= قرآن و اسالم، و هرگونه وسیله وحدت.َو اعْتَصِمُوا ِبحَبْلِ اللَّهِ َجمِیعاً»ز( 

 (103عمران/

عام است و منظور همه مسلمانان می باشد، حال اگر کسی شك کند که آیا مخاطب آیه مسلمانان زمان « جَمِیعاً»در این آیه واژه 

 مراد مسلمانان همه زمانها می باشد.« اصالت عموم» با استفاده از قاعده نزول است یا مسلمانان همه زمانها را شامل می شود، 

 (38)مائده/ ...«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا ... : دست مرد دزد و زن دزد را، قطع کنید! » ح( 

، ولی با توجه به قاعده (164ص ،8ق، ج1419اهلل، فضل ) سبب نزول این آیه در مورد مردی از انصار به نام طعمه ابن ابیرق است

 مفهوم آیه، عام است و منحصر به این مورد نیست.« معیار، عموم لفظ است نه خصوص سبب»

: سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و اکِعُونَ رَإِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ»ط( 

 (55)مائده/ «دهند.دارند، و در حال رکوع، زکات میاند؛ همانها که نماز را برپا میپیامبر او و آنها که ایمان آورده

د و در ، سبب نزول این آیه، خصوص اهل بیت )علیهم السالم( می باش(15-5ص، 6جق، 1417 )طباطبایی، قراینبه دلیل وجود 

اعم از خصوص سبب نمی « الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ...»غیر آنها مطابقت ندارد، بنابراین، قاعده مزبور در اینجا جاری نیست و عموم جمله 

 باشد.
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ا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ....وَ مَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ یَأَیهَّا الَّذِیَن ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّیْدَ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ  وَ مَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّتَعَمِّدً» ی(

اى معادل اید! در حال احرام، شکار نکنید، و هر کس از شما عمداً آن را به قتل برساند، باید کفارهمِنْهُ...: اى کسانى که ایمان آورده

 (95)مائده/« گیرد...، خدا از او انتقام مىآن از چهارپایان بدهد... ولى هر کس تکرار کند

« وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً » -فرموده اند« منهج الصادقین»چنانچه صاحب تفسیر  -در این آیه از الفاظ عام است، « من»از آنجا که 

ارد زیرا که بین آن دو منافاتى نیست )رک: کاشانی، صالحیت تخصیص آن را ند« وَ مَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»عام است، و جمله 

 (.326ص ،3، ج1336

موجب شد که « شرایط تخصیص» به عنوان یکی از« لزوم وجود تنافی بین عام و خاص»قاعده همانطور که مالحظه شد استفاده از 

 از تخصیص اشتباه جلوگیری به عمل آید.

«  بخشد، زیرا او بخشنده مهربان استیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ: ... خداوند همه گناهان را مىإِنَّ اللَّهَ َیغْفِرُ الذُّنُوبَ َجمِ»...ک( 

 .(53)زمر/

إِنَّ اللَّهَ ال »برخی مفسران معتقدند که این آیه با آیاتی مانند است و لذا عام می باشد و « ال»جمع محلی به « الذنوب»در این آیه 

، 269ص ،12ق، ج1415( تخصیص خورده است )رک: آلوسی،  48)نساء/« رَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءیَغْفِرُ أَنْ یُشْ

( ولی برخی دیگر معتقدند که این آیه و آیات دیگری که مربوط به آمرزش همه گناهان در پرتو 280، ص17ق، ج1417طباطبایی، 

باشد و با تاکیدات مختلف همراه است قابل ن این آیات که در مقام امتنان بر گنهکاران مىتوبه است، تخصیص بردار نیست، زیرا لسا

 .(70ص ،4، ج1374)رک: مکارم شیرازی،  دارندبه اصطالح ابا از تخصیص و  تخصیص نیست

ی تفسیری می مانع خطا« شرایط تخصیص»به عنوان یکی از « آبی از تخصیص نبودن عام»همانطور که مالحظه شد رعایت قاعده 

   گردد.

ذِکْرِ اللَّهِ وَ َذرُواْ الْبَیْعَ  ذَالِکُمْ خَیرْ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُون: اى  یَأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُوِدَى لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُُمعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ ( »ل

روز جمعه اذان گفته شود، به سوى ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید  اید! هنگامى که براى نمازکسانى که ایمان آورده

 (9)جمعه/« دانستیدکه این براى شما بهتر است اگر مى

بیان فرموده اند که در « منوط بودن صحت تمسك به اطالق قرآنی به عمومیت این خطابات»برخی از دانشمندان با توجه به 

احتمال  به عبارت دیگر، تمسك کرد که خطابات قرآنی عام باشد،« ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ فَاسْعَوْاْ إِلىَ»صورتی می توان به اطالق 

در وجوب نماز جمعه دخیل است و در صورت شك در دخالت آن در « تمکن از درک معصوم در زمان حضور»خصوصیت و قید 

را وییم که آیندگان هم مستقیما مخاطب به این خطابات هستند و همین احکام باشیم و بگخطاب غرض مولى اگر قائل به تعمیم 

شك در دخالت قید زاید )حضور معصوم( ما نیز حق داریم از اطالق خطاب استفاده کنیم. در نتیجه حکم دارند، بر این فرض هنگام 

 نماز جمعه را براى معدومین هم ثابت کنیم.
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 نتيجه .15

 می توان نتیجه گرفت:« تفسیر قرآن»اصول فقه با « عام و خاص»بحث قی مبا توجه به بررسی تطبی

می توان از قواعد عام فهم هر متن از جمله متن قرآن  به شمار می آید و استفاده از قواعد این   را« عام و خاص»مبحث  .1

 بخش در تغییر معنا و تفسیرنقش مؤثری دارد.

 در ارتباط است.« تأویل»و نیز با مبحث « اقسی»و « جری و تطبیق»این مبحث به نوعی با قواعد  .2

، «مخصص در باقی حجیت عام»، «انواع مخصص»، «الفاظ عام»، «اقسام عموم»ابواب: « عام و خاص»در میان مباحث  .3

تعقب عام به » ، «تعقیب استثنا بر جمله های متعدد» ،«ممنوعیت عمل به عام قبل از جستجو از وجود مخصص»

، «معیار بودن عموم لفظ نسبت به خصوص سبب»، «اصالت عموم»، «افراد عام بر می گرددضمیری که به بعضی از 

 در تفسیر قرآن کارایی دارد. «خطابات عام قرآن»و « شرایط تخصیص

، در تعداد آیات عام، محتوای تفسیر و نیز تسهیل کار مفسر نقش آفرین «وجود الفاظ عام»دیدگاه های مختلف در مورد  .4

 است.

تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام بر می »برخی از قواعد مانند  و« انواع مخصص»دگاه در مورد اتخاذ دی .5

عدم جواز تمسك به عام قبل از »و  «الفاظ و هیئت های دال بر عموم»، «تعقیب استثناء بر جمله های متعدد»و « گردد

ختلف در این باب منجر به نتایج تفسیری متفاوتی قبل از تفسیر الزم است، و تفاوت در مواضع م« جستجوی مخصص

 .ی تفسیری گرددهاموجب خطاممکن است خواهد شد و اتخاذ دیدگاه اشتباه 

، هنگام «اصل در جمع محلّی، استغراقی بودن است»و نیز « اصل در عموم استغراقی بودن است نه مجموعی بودن»قواعد  .6

 تفسیری ایفای نقش کند.شك در نوع عمومیت، می تواند به عنوان قواعد 

 می باشد.« حجیت عام در باقی مانده»حجیت تمسك به شمول آیات عام منوط به  .7

در هنگام شك در مراد متکلم کارگشا می « معیار بودن عموم لفظ نسبت به خصوص سبب»و « اصالت عموم»قواعد  .8

 باشند.

شتباه در حمل عام بر خاص و در نتیجه اشتباه و رعایت این شرایط، برای جلوگیری از ا« شرایط تخصیص»توجه به بحث  .9

« نسخ»با موارد مشابه آن مانند « تخصیص»در تفسیر، حائز اهمیت است و همچنین آگاهی بر این بخش موجب تمایز 

 می شود.

 به عنوان یکی از مبانی تفسیری« جاودانگی قرآن»اثبات عمومیت خطابات قرآنی به روشهای معاصران تأیید و دلیلی بر   .10

 می باشد.

 فهرست منابع:

 ، نهمقم، دفتر انتشارات اسالمی، معالم الدین و مالذ المجتهدین)بی تا(،  حسن بن زین الدینابن شهید ثانی،  .1

هارون عبد السالم محمد، قم، مکتب به کوشش: ، معجم المقاییس اللغةق(، 1404) أحمد بن فارس ابن فارس، .2

 االعالم االسالمی

دار الفکر للطباعة ، بیروت، جمال الدین میر دامادىبه کوشش: ، ، لسان العربق(1414مکرم )محمد بن  ابن منظور، .3

  دار صادر -و النشر و التوزیع

 ،چاپ دوم، قم، عطر عترتهدایة المسترشدینق(، 1429) محمد تقى بن عبدالرحیماصفهانی نجفی،  .4
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على عبدالبارى عطیة، بیروت، ه کوشش: بق(، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، 1415آلوسی، محمود ) .5

 ، اولدارالکتب العلمیه

 ، چاپ اولات (، منتهى األصول، تهران، بی1380بجنوردی،حسن ) .6

 ، سومق(، نهایه االفکار ، قم، دفتر انتشارات اسالمی1417بروجردی نجفی، محمد تقی ) .7

 ل، چاپ اوق(، الحاشیة على کفایة األصول، قم، بی نا1412بروجردی، حسین) .8

 ، دومق(، الوافیة فی أصول الفقه، قم، مجمع الفکر االسالمی1415تونی، عبداهلل بن محمد ) .9

 ، اول، قم، مولفالقواعد الشریفه)بی تا(،  محمد شفیع بن علی اکبرجابلقی،  .10

 ، چهارممنتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، قم، دارالکتابق(، 1415جزایری، محمد جعفر) .11

 ، اولإرشاد العقول الى مباحث األصول، قم، موسسه امام صادق)ع(ق(، 1424حاج عاملی، محمد حسین ) .12

 ، اولبی ناالفصول الغرویة فی األصول الفقهیة، قم، ق(، 1404حائری اصفهانی، محمد حسین) .13

 ، ششمموسسه النشر االسالمیقم، دررالفوائد، ق(، 1418حائری یزدی، عبدالکریم ) .14

 ، اولالمرکز الثقافی الحسینی، بیروت، القواعد الفقهیةالفقه، ق(، 1414حسینی شیرازی، محمد) .15

 ، دوماصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت)ع(ق(، 1408حکیم، محمد تقی) .16

 ، اولالمطبعه العلمیه، قم، مبادی الوصول إلى علم األصولق(، 1404حلی، حسن ) .17

 ، اولم، بی نا، قنهایة الوصول الى علم األصولق(، 1425حلی، حسن ) .18

 ، اولتهذیب الوصول الى علم األصول، لندن، بی نا(، 1380حلی، حسن) .19

 ، اوللجنه اداره الحوزه العلمیهقم، اصول االستنباط، ق(، 1412حیدری، علی نقی ) .20

 اول، ق(، کفایه األصول، قم، موسسه آل البیت علیهم السالم1409خراسانی، محمد کاظم ) .21

 ، اولموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، قم، ناهج الوصول الی علم االصولمق(، 1415خمینی، روح اهلل ) .22

 ، اولتحریرات فی األصول، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(ق(، 1418خمینی، مصطفی ) .23

 ، اول، قم، مطبعه العرفانأجود التقریرات(، 1352خویی، ابوالقاسم ) .24

 ، قم، موسسة احیاء آثار االمام الخوئىن فی تفسیر القرآنالبیاخویی، ابوالقاسم )بی تا(،  .25

الدار  -دار القلم، بیروت، داوودى، صفوان عدنانبه کوشش: مفردات ألفاظ القرآن، ق(، 1412راغب اصفهانی، حسین ) .26

 الشامیة

 ، اول، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه(، روش تفسیر قرآن1383رجبی، محمود ) .27

 ، اولبدائع األفکار، قم، موسسه آل البیت علیهم السالم،  ا()بی ت رشتی، حبیب اهلل .28

 ، اول، قم، جامعه المصطفی العالمیه(، منطق تفسیر قرآن1387رضایی اصفهانی، محمدعلی ) .29

 ، اول(، خود آموز کفایه، مشهد، کتابفروشی جعفری1362زاهدی، جعفر ) .30

الفضل إبراهیم، بیروت، دار به کوشش:محمد أبو، البرهان فی علوم القرآنق(، 1391) أبو عبد اهلل محمد زرکشی، .31

 اول ،المعرفة

 ، چهاردهم، قم، موسسه االمام الصادق)ع(الموجز فی أصول الفقه(، 1387سبحانی تبریزی، جعفر ) .32

 قم، موسسه االمام الصادق)ع((، الوسیط فی اصول الفقه، 1388)سبحانی تبریزی،  .33

 ، دومقم، بی نا ،تهذیب األصولسبزواری، عبداالعلی )بی تا(،  .34

 ، دوماالتقان فی علوم القرآن، بیروت، دارالکتاب العربیق(، 1421سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن ) .35
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 ، اولمرکز جهانی علوم اسالمیقم، مبانى و روشهاى تفسیرى، (، 1382شاکر، محمد کاظم ) .36

 ، اولالمیق(، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اس1416) زین الدین بن علیشهید ثانی،  .37

، (، درآمدی بر نقش دانش اصول فقه در قرآن، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(1391صادقی، حسن ) .38

 اول

  ، اولق(، مفاتیح األصول، قم، موسسه آل البیت علیهم السالم1296طباطبایی المجاهد، محمد بن على ) .39

 ، اول، قم، موسسه المنارق(، المحکم فی أصول الفقه1414طباطبایی حکیم، محمد سعید ) .40

ى مدرسین حوزه دفتر انتشارات اسالمى جامعهق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، 1417)طباطبایی، محمد حسین .41

 ، پنجمعلمیه

  ، سوم(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو1372فضل بن حسن ) طبرسی، .42

 المجمع العالمی ألهل البیتیر القرآن، بیروت، ق(، مجمع البیان فی تفس1414طبرسی، فضل بن حسن ) .43

 احمد حسینى اشکورى، تهران، مرتضوی به کوشش:  (، مجمع البحرین،1375فخر الدین )طریحی،  .44

 ، قم، بی ناالعُدة فی أصول الفقهق(، 1417طوسی، محمد ) .45

 ، اول، بیروت، الدار االسالمیهبحوث فی علم األصولق(، 1417عبدالساتر، حسن ) .46

 ، اولالذریعة إلى أصول الشریعة، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ(، 1376هدی، علی )علم ال .47

  ، دومق(، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار المالک للطباعة و النشر1419محمد حسین ) فضل اهلل، .48

 ، اولالخوئی قدس سره محاضرات فى أصول الفقه، قم، موسسة احیاء آثار اإلمامق(، 1422فیاض، محمد اسحاق ) .49

 ، اول(، اصول فقه کاربردی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت1390شریعتی، سعید ) -، حسینقافی .50

 ، دومانوار األصول، قم، موسسه علی بن ابی طالب)ع(ق(، 1428قدسی، احمد ) .51

 ، اولیهالقوانین المحکمة فی األصول، قم، احیاء الکتب االسالم(، ق1430قمی، ابوالقاسم ) .52

 تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، تهران، کتابفروشى محمد حسن علمى(، 1336) فتح اهلل کاشانی، .53

 ، اولفوائد االُصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(، 1376کاظمی خراسانی، محمد علی ) .54

 م، دوقم، مجمع الفکر االسالمی(، مطارح األنظار، 1383کالنتری، ابوالقاسم ) .55

 ، چهارم، دارالکتب االسالمیهق(، الکافی، به کوشش: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران1407محمد ) کلینی، .56

 ، اول، لندن، بی نامعارج األصولق(، 1423محقق حلی، جعفر ) .57

  ، اول(، مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی1362مصطفی )محقق داماد،  .58

 ، چهارمشرح کفایة األصول، قم، االمام الحسن بن علی )علیه السالم( (،1385محمدی، على ) .59

  ، دهم(، شرح اصول فقه، قم، دارالفکر1387على ) محمدی، .60

  ، سوما(، شرح اصول استنباط، قم، دارالفکرتعلی )بی محمدی،  .61

اسالمی، معاونت  (، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ1389) مرکز اطالعات و مدارک اسالمى .62

 ، اولدفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه پژوهشی

 ، ششماصطالحات األصول و معظم أبحاثها، قم، الهادی(، 1374مشکینی اردبیلی، علی ) .63

 ، اولتحریر المعالم فی أصول الفقه. قم، مهرق(، 1396مشکینی اردبیلی، علی ) .64

 شکینی(کفایه االصول )با حواشی م ق(،1413مشکینی، ابوالحسن ) .65

 ، اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم1368مصطفوی، حسن ) .66
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 ، پنجمقم، موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین بقمق(، اصول الفقه، 1430مظفر، محمد رضا ) .67

 ، دومنشر االسالمىق(، التمهید فی علوم القرآن، قم، مؤسسة ال1415معرفت، محمد هادی ) .68

 ، اولالتفسیر و المفسرون، مشهد، الجامعة الرضویه للعلوم االسالمیهق(، 1418معرفت، محمد هادی ) .69

 ، اول(، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه1374مکارم شیرازی، ناصر ) .70

 ، اول(، فرهنگ اصطالحات اصول، قم، عالمه1379ملکی اصفهانی، مجتبی ) .71

 (، اصول فقه شیعه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(1381) حمود، مملکی اصفهانی .72

 ، اولق(، نهایة األصول، تهران، نشر تفکر1415منتظری، حسینعلی ) .73

 (، علم اصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ره(1379موسوی بجنوردی، محمد )  .74

  ، اولبئی، مؤلفق(، نتائج األفکار، بم1258سید ابراهیم ) موسوی قزوینی، .75

 ، اولاالصول، قم، موسسه آیه اهلل العظمی البروجردی، لنشر معالم اهل البیت(، 1380نجم آبادی، ابوالفضل ) .76

ق(، بحوث فی علم االصول، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل 1417محمود )هاشمی شاهرودی،  .77

 ، سومبیت علیهم السالم

 ، اولجم مصطلح األصول، بیروت، دار الجلیلمعق(، 1424هالل، هیثم ) .78

 ، اولمصباح األصول ) مباحث الفاظ(، قم، مکتب الداوریق(، 1422واعظ حسینی بهسودی، محمد سرور ) .79

  ، اولق(، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر االسالمی1415محمد باقر ) وحید بهبهانی، .80

درس خارج اصول آیت ) ،http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osoolمدرسه فقاهت،  .81

[12/7/1393] ،4/10/1387، (اهلل سبحانی
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 :پانویس

                                                            
شود )مرکز اطالعات و شود و عام بیشتر در لفظ عام به کار برده مى. اصطالح عموم بیشتر در مفهوم و معناى شامل و فراگیر استعمال مى1

 (590. ص1389مدارک اسالمی، 

 (14-13ص. 1ق، ج1414، ، طبرسی18-17. ص1382، شاکر، 46. ص 3. جق1417. تعاریف دیگری نیز ارائه شده است )ر، ک: طباطبایی، 2

که مجموعه اطالعاتى در زمینه توضیح آیات  وجود دارد« علم تفسیر»این دو از همدیگر قابل تفکیك است. یعنى از طرفى، دانشى به نام . 3

نگام که همان عمل مفسّر در ه مطرح است «فعل تفسیر»قرآن، با نظام هندسى خاص )موضوع، هدف و روشن و ...( است. از طرف دیگر، 

. 1387)رضایی اصفهانی،  شود، اشاره به مطلب دوم )فعل تفسیر( استتوضیح آیات قرآن است، وقتى در اینجا از تعریف تفسیر سخن گفته مى

( البته معلوم است که فعل تفسیر هم نیازمند علم است. الزم به ذکر است که به حاصل تالش مفسر نیز تفسیر می گویند که در 28. ص1ج

 رد نظر نیست.اینجا مو

. عالوه بر اینها می توان به عموم زمانی که عبارت است از مفهومى است که شمول آن به حسب زمان لحاظ شده است )مشکینی اردبیلی، 4

ناصر مکارم درس ) تقریرات  (، عموم احوالی که عبارت است از عمومى که شمول آن به حسب حاالت موضوع باشد )قدسی174ص ،1374

 (98. ص 2. جق1428شیرازی(، 

 و مسامحه روى از شمردن، عام اقسام از را بدلى عام و وجود ندارد بدلى عام نام به سومى قسم . برخی مانند مرحوم نایینی معتقدند که5

 (443. ص 1ج ،1352محمد حسین نائینی(، درس خویی )تقریرات است ) انگارىسهل

 (638. ص 1. ج1380دانند )حسن بجنوردی، اشکال می دارای « ایّ ». البته برخی چنین داللتی را برای 6

مشترک بین استغراقی و مجموعی می باشد، اما بیشتر در استغراقی استعمال دارد )قدسی) «  کل». الزم به ذکر است که در زبان عربی لفظ 7

« کل»بین استغراقی و مجموعی برای لفظ (، بنابراین برخی مانند مرحوم مظفر فرقی 77. ص 2. جق1428ناصر مکارم شیرازی(، درس تقریرات 

 لحاظ به استیعاب معنا، شود، نکره اسم بر داخل کل ( و برخی مانند مرحوم صدر معتقدند که اگر192. ص 1. جق1430قائل نشدند )مظفر، 

محمد باقر صدر(، درس رات اجزاست )هاشمی شاهرودی )تقری استیعاب معنا، شود، الم و الف به محلى اسم بر داخل اگر و. است طبیعت افراد

 (318. صق1415درس حسین بروجردی(،  ( یعنی همان عموم مجموعی )منتظری )تقریرات237 .3، جق1417

برخی معتقدند که برای عموم صیغه ای اختصاص داده نشده است بلکه آنچه ادعا میکنند که برای عموم وضع شده، در واقه برای خصوص  8

وم مجازی است و عده ای می گویند که آنچه ادعا می کنند برای عموم وضع شده، در واقع، مشترک لفظی بین وضع شده و استعمال آن در عم

سید مرتضى رحمه اللّه می گویند که این ( برخی مانند 150. صق1396عموم و خصوص است و برخی نیز توقف کرده اند )طباطبایی المجاهد،

. بی تام و خصوص ولى در عرف شرعى، حقیقت هستند فقط در عموم )ابن شهید ثانی، اند بین عموالفاظ، در لغت عرب، مشترک لفظى

 (.102ص

. ق1415جزایری، آن ) به حسى اتصال عدم یا اتصال نه است، عام جمله از آن استقالل عدم و استقالل مخصص، در انفصال و اتصال مالک 9

 .(478. ص 3ج

( و نیز برخی مانند شیخ طوسی و 146. ص ق1404چنین اعتقادی ندارند )ر،ک: حلی،  گروهی از شافعیان در مورد تخصیص سنت متواتر 10

، 280. ص 1. ج1376، علم الهدی، 343. ص 1. جق1417سید مرتضی و بسیاری از عامه معتقدند تخصیص خبر واحد جایز نیست )طوسی، 

 دلیل یك به که قبال کتابى تخصیص عام یل می باشند و( برخی دیگر مانند حنفی ها در این باب قائل به تفص317. ص1. ج1387محمدی، 

 مخصص منفصل یك به که قبال عامى تخصیص گفته اند که  جایز می دانند، بعضی نیز تفصیل دیگری داده اند و باشد خورده تخصیص قطعى

و عده ای  (317. ص1. ج1387، محمدی، 141-140. صبی تا، ابن شهید ثانی، 155. ص2، جق1430خورده جایز است)ر.ک: قمی،  تخصیص

 (. 142. صق1423حلی،  محققهم مانند محقق حلی توقف کرده اند)

البته برخی مانند ابو حسن بصری تخصیص کتاب با ادله عقلی را جایز نمی داند و کسانی که قائل به حجیت اجماع نیستند، تخصیص کتاب  11

 (341، 336. ص1. جق1417به اجماع را جایز نمی دانند )ر،ک: طوسی، 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 176-196، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

195 
 

                                                                                                                                                                                                
( ولی در مورد مفهوم مخالف برخی 234. صق1409در مورد مفهوم موافق بعضی مانند آخوند خراسانی ادعای اتفاق کرده اند )خراسانی،  12

تخصیص عام با کتاب را مطلقا جایز نمی دانند، عده ای قائل به اجمال کالم هستند و برخی مانند مرحوم آخوند، مرحوم نایینی، مرحوم 

ناصر مکارم درس مرحوم خویی و مرحوم قمی قائل به تفصیل می باشند، البته تفصیالت آنها متفاوت است )ر،ک:  قدسی )تقریرات  سبزواری،

، کاظمی 234-233. صق1409 ، خراسانی،189. ص1379بجنوردى، ، موسوى215. ص1. جق1430، مظفر، 139. ص2. جق1428شیرازی(، 

، واعظ حسینی بهسودی )تقریرات 142. ص1، جبی تا، سبزواری، 560-559. ص2، ج1376ینی(، محمد حسین نائدرس خراسانی، )تقریرات 

 (149. ص2، جق1430، قمی، 517. ص2، جق1422ابوالقاسم خویی(، درس 

. 1. ج1387نیست )محمدی،  جایز که است این است، مشهور آنچه لکن. دادند نیز تفصیالتى  دیگر بعضى و است که جایز برخی معتقدند .13

 ،6، ج1387، (فاضل موحدی لنکرانی ملکی اصفهانی )تقریرات درس، 226، خراسانی، پیشین. ص  187 ق،1296، طباطبایی المجاهد،299 ص

347 ) 

 (129. صق1415برخی مانند قاضی ابوبکر باقالنی قطع را شرط می دانند و گمان به نبودن مخصص را کافی نمی دانند )ر،ک: تونی،  14

 المساکین اطعم و العلماء اکرم: مانند برگردد؛ اخیره به تواندمى فقط بلکه است ممتنع و محال قبلى، جمالت همه به استثنا بازگشت گاهى 15

 بازگشت تخصیصى و گاهى نه است تخصصى علما، از جهال خروج زیرا علما، به نه گرددبرمى مساکین به فقط استثنا این که منهم، الجهال اال

 به استثنا که بازگشت منهم، الفاسقین اال المساکین اطعم و الفقراء جالس و العلماء اکرم مثل،  است، ممکن قبلی، مالتج جمیع به استثنا

. 1387قبلى )علی محمدی،  قسم نه است قسم همین در بحث دارند، وجود فاسق هاىانسان دسته، سه هر میان در چون است، ممکن جمیع

 (308-307. ص1ج

ز وجود دارد، از جمله اینکه غزالی قائل به توقف است، سید مرتضی قائل به اشتراک لفظی استثناء و توقف تا ظهور قرینه نظرات دیگری نی 16

( و صاحب معالم اشتراک 253-249. ص 1، ج1376، علم الهدی، 121بی تا، ص، ابن شهید ثانی، 93. ص 2ق، ج1430می باشد )قمی ، 

( ولی به نظر می رسد این اقوال هم به نظرات مذکور در متن بر می گردد، 564. ص 1، ج1362هدی، معنوی استثناء را بیان کرده است )زا

برای مثال برخی معتقدند باتوجه به اینکه رجوع استثناء به جمله آخر قطعی است، قول غزالی و سید مرتضی همان قول دوم یعنی بازگشت به 

 ( 121 بی تا، صشهید ثانی، ، ابن 93. ص 2ق، ج1430جمله آخر می باشد )قمی ، 

البته باید گفت که کسانی که قائل به تفصیل هستند نیز در نحوه تفصیل با هم اختالف دارند برای مثال مرحوم مظفر و مرحوم نایینی  17

ردد )مظفر، تفصیل در موضوع واحد و موضوع متعدد را مطرح کرده اند که در اولی به جمیع جمالت و در دومی فقط به جمله آخر برمی گ

( و برخی مانند مرحوم خویی و مرحوم فاضل 497. ص1ج، 1352محمد حسین نائینی(، درس ، خویی )تقریرات 214-213. ص1. جق1430

لنکرانی بین محمول واحد، محمول متعدد و موضوع واحد و محمول و موضوع هر دو متعدد قائل به تفصیل شدند که در دو صورت اول به همه 

رت سوم مرحوم خویی می گوید که تنها به جمله آخر بر می گردد و مرحوم فاضل می گوید که کالم دارای اجمال شده و جمالت و در صو

، (فاضل موحدی لنکرانیملکی اصفهانی )تقریرات درس ، 468-665. ص4، جق1422درس ابوالقاسم خویی(، )تقریرات  فیاضظهوری ندارد )

که رجوع استثنا به جمله آخر یقینی است، بنابر این الزمه اجمال هم همان رجوع به جمله آخر می ( البته با توجه به این426. ص6، ج1381

 باشد.

 معناى یك ضمیر، مرجع در استخدام، گاهی از .شود اراده دیگرى معناى ضمیر، خود از و معنا یك ضمیر، مرجع از که است آن استخدام 18

 اراده دیگرش مجازى معناى ضمیر، از و آن مجازى معناى یك ضمیر، مرجع از شود، زمانی، هاراد دیگرش حقیقى معناى ضمیر، از و آن حقیقى

 در حال است، منظور در اینجا سوم، قسم همین شود و اراده لفظ مجازى معناى ضمیر، از و اشحقیقى معناى ضمیر، مرجع از شود و هنگامی

 شك هرکجا و .استخدام در داریم شك موارد، بعض در و استخدام؛ عدم به داریم نیقی موارد، بعض در و استخدام؛ به داریم یقین موارد، بعض

 نشده برده کار به استخدام و باشد مطابق مرجعش با ضمیر که است آن اصل گوییممى یعنى کنیم؛مى جارى االستخدام عدم اصالة کردیم،

 (303. ص1. ج1387)محمدی،  .باشد

، وحید 368. ص1. جق1417معتقداند که خصوص سبب، باعث تخصیص عام می شود )طوسی، برخی مانند گروهی از اصحاب شافعی 19

 (196ق. ص1415بهبهانی، 

 دو مبنا وجود دارد: بر عام خاص . در باب تقدیم20
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مظفر، ( و مرحوم مظفر )رک: 720ص ،4، ج1376، (تقریرات درس محمد حسین نایینی) بعضی مانند مرحوم نایینی )رک: کاظمی خراسانی -1

( معتقدند که خاص قرینه عرفیه بر عام است و مفسر عام است و قانون اینست که قرینه بر ذو القرینه و مفسر 215ص .1ق، ج1430اصول فقه، 

بر مفسر تقدم دارد چه هر دو از حیث داللت مساوى باشند و چه یکى از دیگرى اقوى باشد زیرا که در باب حکومت دلیل حاکم بر دلیل 

 شود.وت داللت معتبر نیست پس به عقیده آنان  قانون این ست که خاص بما هو خاص بر عام مقدم مىمحکوم ق

، هاشمی شاهرودی 234، 220ص ق،1409(  و مرحوم آخوند )رک: خراسانی، 463ص .2ق، ج1428مشهور  مانند شیخ انصاری )انصاری،  -2

تر است ]از باب اینکه خاص د که خاص چون غالبا از لحاظ داللت از عام قوى(  معتقدن287ص .3ق، ج1417، (تقریرات درس محمد باقر صدر)

شود به لذا مقدم مى«[ یقدم االظهر على الظاهر»و یا اینکه خاص اظهر است و عام ظاهر و « یقدم النص على الظاهر»نص است و عام ظاهر و 

تر بود در آنجا عام مقدم است و اگر در موردى مساوى بودند قوىپس اگر در موردى عام از لحاظ داللت « یقدم القوى على الضعیف»حکم 

، 1387)محمدی،  کدام مقدم نیست پس قانون کلى نزد مرحوم نائینى تقدم خاص بر عام است ولى نزد مشهور تقدم قوى بر ضعیف استهیچ

 (.46-45ص ،2ج

مانند سید مرتضی و شیخ طوسی تا آنجا پیش رفته اند که معتقدند . شمار اندکی از اصولیان تخصیص اکثر را جایز دانسته اند، حتی برخی 21

تخصیص عام تا آنجا که یك فرد تحت آن باقی بماند جایز است ولی اکثر اصولیان معتقدند که تخصیص عام تا حدی جایز است که تعداد قابل 

 ( 198ص ،1، ج1390تی، شریع-ی، قاف110ص ، بی تا،توجهی از افراد عام تحت آن باقی بمانند )رک: ابن شهید ثانی

 (108ص ، بی تا،. برخی معتقدند که خطابات شفاهی شامل معدومین نیز می شود )رک: ابن شهید ثانی22

اى است که موضوع حکم در آن عبارت از : قضیه طبیعی قضیّهکنند: طبیعیّه، حقیقیّه و خارجیّه. در منطق قضایا را بر سه قسم تقسیم مى23

نقشى در آن داشته باشد. قضیه خارجی کاملًا مقابل قضیه طبیعیّه قرار دارد و  -اعم از ذهنى و خارجى -، بدون این که وجودطبیعت باشد نفس

اى قرار دهیم، کاذب خواهد بود و قضیه حقیقی باید موضوع آن، بالفعل وجود خارجى داشته باشد و اگر بخواهیم ماهیت را موضوع چنین قضیّه

در واقع، از این  ه طبیعیّه و قضیّه خارجیّه را دارد و از جهتى شبیه قضیّه طبیعیّه و از جهتى شبیه قضیّه خارجیّه استجنبه برزخ بین قضیّ

جهت که حکم اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد، شبیه قضیّه طبیعیّه است و از این جهت که در آن پاى وجود مطرح است شبیه قضیّه 

 (358-357ص ،6، ج1381(، فاضل موحدی لنکرانی)تقریرات درس فهانی )ملکی اص خارجیّه است
. خطاب انشایی یعنی انشا خطاب به این هدف که این خطاب متوجه مکلف شود و به مقتضای آن عمل کند البته هنگامی که شرایط تکلیف 24

 ( 106ص ق،1396را کسب کرد )مشکینی، 

م نحو الغیر بحیث یسمعه و یفهم معناه فى نظر المخاطب غیر فرق بین کونه بأداة الخطاب و القاء الکال». خطاب حقیقى که عبارت است از  25

به او بین کونه بإلقاء الکالم، و هذا ال یتحّقق فی المعدوم و الغائب؛ یعنى حقیقتا کالم را به جانب غیر )مخاطب( متوجه کردن و روى سخن را 

اى که او بشنود و معنای آن را بفهمد و در این میان فرقی نمی کند که با ادات خطاب باشد یا با القا داشتن و کالم را به او القاء کردن، به گونه

(، چنین خطابى مخصوص کسانى است که اوال در 414ص ،2ق، ج1413، م و غایب تحقق نمی یابد )مشکینیکالم، و این خطاب در مورد معدو

در جلسه تخاطب حضور داشته باشند. ثالثا به کالم متکلم التفات و توجه داشته باشند و  خارج در زمان خطاب و مکالمه موجود باشند. ثانیا

کند. بنابراین خطاب حقیقى حتى گوش فرا دهند. رابعا گوینده هم به زبانى بگوید که شنونده با آن لغت آشناست و مراد گوینده را دریافت مى

( الزم به ذکر است که در مقابل این خطاب، 285ص ،3ق، ج1385ومین )محمدی، به موجودین غایب هم امکان ندارد تا چه رسد به معد

خطاب و مخاطبه تنزیلى است که به این معناست که چیزى یا کسى را به منزله موجود حاضر ذى شعور فرض کنیم و او را مخاطب قرار دهیم 

 )همان(.
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