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Abstract:
The term “Algorithm” has been used in the scientific communi-

ties for a time. The term means the processing of any operation.
In fact, the algorithm is as an inferential device that is grounded 

in the knowledge of the principles, reasoned and theorized and giv-
en to the jurisprudent. The jurists in the jurisprudential discussions, 
of course, have had an algorithmic approach to the inference of the 
Sharʿī ruling, but they did not state it in a clear way, so the proposed 
algorithm of this research is to clarify the jurisprudence algorithm. 
Therefore, the proposed algorithm of this research is to clarify the 
Mental (al-Irtikāzī) algorithm of jurists.

1 . Mihandust. R(2020); " Algorithm of Discovering the Shariah Sentence in jurisprudential 
inference" ; Jostar- Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 19; Page: 251 - 289.  - Doi: 10.22081/
jrj.2020.56635.1964.

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol 6 ;  No 19 ;  Summer 2020
Print ISSN 2476-7565                              Online ISSN 2538-3361



252

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.6 , No. 19
 Summer  2020

The output of this algorithm is the Sharʿī verdict and its rank; that 
is, the inference algorithm must answer the question of whether the 
sentence has been legislated or not? And if so, has it reached actual 
level? And if it has reached actual level, has it reached its incontro-
vertible stage or not? Therefore, the proposed algorithm is based on 
the same hierarchy of verdicts. Therefore, in this paper, using the 
library resources and based on the descriptive-analytical method, 
the function of jurists is investigated to derive their inferential algo-
rithm.

Keywords: Inference, Inference Algorithm, Processing, Jurispru-
dence Principles, Sharʿī Ruling.
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فرآیند حکم شناسی در استنباط1
رضامیهندوست2

سیدمحمدباقرقدمی3

چکیده 
مدتی است که در مجامع علمی، اصطالح الگوریتم مطرح شده است. این اصطالح، 
به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا که علم فقه، دارای عملیات استنباط است، 
می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از 
علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی 
و فرآیند سازی آن هاست؛ در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط 
علم اصول، مســـتدّل و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقها در 
مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند، اما آن  را به صورت 
شـــفاف بیان نکردند؛ از این رو، الگوریتم پیشـــنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم 

ارتکازی فقها به شمار می رود.
خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید 

1. تاریخ دریافت: 1398/11/01؛ تاریخ پذیرش: 1399/01/20
2. پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسالمی رضوی. مشهد 

.rmdoost@gmail.com )ایران؛ )نویسنده مسئول –
.M_b_ghadami@yahoo.com 3. پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران؛

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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به این ســـؤال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ اگر جعل شده، آیا به مرتبه 
فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده 
اســـت یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده 
است؛ لذا این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی 

عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله، الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
کلیدواژه ها: استنباط، الگوریتم استنباط، فرآیندسازی، اصول فقه، حکم شرعی. 

مقدمه
رسالت اصلی علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی است. فقیه در 
علم فقه با تطبیق این قواعد کلی بر آیات و روایات به استنباط حکم شرعی می پردازد.
وظیفه دیگر علم اصول که کمتر بدان پرداخته شده، فرآیند سازی استنباط فقهی 
است؛ چرا که علم اصول قواعدی را که در فرآیند استنباط نقش دارند، تبیین نموده 
و جایگاه آن ها را نیز مشخص می نماید و مسیر و قدم هایی را که فقیه برای استنباط 
طی می کند، از ابتدا تا انتها روشن می سازد؛ به عبارت دیگر، در علم اصول، دستگاه 
استنباط فقهی طراحی می گردد و فقیه با کمک آن به بررسی ادله می پردازد و احکام 

را استخراج می نماید.

پردازشگر
ایجاد ارتباط بین عناصر ورودي براي دستیابی به یک برآیند

فرآیند استنباط

خروجی

حکم شرعی اعم از

واقعی و ظاهري، 

... .تکلیفی و وضعی و

:عناصر ورودي

مساله همراه با ادله اعم از 

دلیل شرعی و عقلی 

... دلیل اجتهادي و

و یا مساله بدون وجود دلیل

1شکل شماره
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علم اصول به قواعد تحلیل ادله شـــرعی و عقلی در فرآیند اســـتنباط می پردازد؛ 
به عبارت دیگر، از قواعدی بحث می کند که نتیجه آن قواعد در طریق استنباط حکم 

شرعی قرار می گیرد.
برای توضیح فرآیند استنباط فقهی، همان طور که در شکل شماره یک مالحظه 

می شود، می توان عناصر اصلی مرتبط با استنباط را در سه محور پی گیری کرد:
1. عناصر ورودی؛

2. عناصر استنباطی؛
3. عناصر خروجی.

عنصر ورودی اســـتنباط، مسئله ای است که ممکن است همراه با دلیل حکم 
شرعی باشد و ممکن است همراه با عدم دلیل  باشد.

عنصر خروجی استنباط، حکم شرعی است.1
در ایـــن میان آنچه بین این دو، ارتباط ایجاد می کند و به تناســـب ادله ورودی، 
خروجی مناسب ارائه می دهد، دستگاه استنباط و پردازشگر است. عناصر استنباطی 

همان قواعد کلی است که علم اصول آن  را طراحی و فرآیندسازی نموده است.
البته آنچه گفته شد، به معنای عدم وجود عناصر دیگر در استنباط فقهی نیست؛ 
بلکه مراد، نگاه کلی به فرآیند اســـتنباط است؛ زیرا عالوه بر قواعد اصولی، مباحثی 

مانند رجال، لغت و... نیز در استنباط کاربرد دارند.
در علم اصول، این فرآیند به صورت گام  به  گام از ابتدا تا انتها به صورت شفاف 

بیان نشده است؛ گرچه می توان آن  را از البه الی کلمات به دست آورد.
اصطالح الگوریتم که چند صباحی اســـت در مجامع علمی مطرح شده است، 

فی الجمله به آنچه بیان شد، اشاره دارد.
علم اصول، نســـبت به فرآیند کالن و خرده  فرآیندهای استنباط، الگوریتم هایی 
را ارائه نموده است؛ گرچه به تمام خرده  الگوریتم ها نپرداخته است، به نظر می رسد 

1. حکم و نتیجه استنباط گرچه خارج از فرآیند است، اما تسامحًا به جهت نشان دادن تمامی مراحل فرآیند ذکر شده است.
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تا حّد قابل توجهی بدان پرداخته اســـت. این به معنای نهایت کار نیست، بلکه باید 
به صورت مســـتمر ویرایش و تکامل یابد؛ در نتیجه، با نگاهی الگوریتمیک به علم 
اصول و فرآیند استنباط می توان فرآیندهای کالن و خرد را در استنباط بر اساس دانش 

اصول فقه طراحی و شفاف نمود.

1. فوائد تبیین الگوریتمیک استنباط
بر فرآیندسازی استنباط، فوائدی مترتب است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف( شناخت جایگاه مباحث اصولی و ارتباط آن ها
از آنجا که الگوریتم مشـــتمل بر چینش گام  به  گام مباحث است، روشن شدن 
جایگاه هر بحث در ســـاختار کالن و کشف ارتباط بین مباحث هم عرض را در پی 
دارد؛ لذا این نوع تبییِن مباحث اصولی می تواند شناخت بهتری از مباحث اصولی را 

ایجاد نماید. 
ب( یافتن خألهای استنباطی

در الگوریتم اجتهاد، مراحل اســـتنباط به صورت گام  به  گام ارائه می شـــود؛ از 
این رو، حلقه های مفقوده بسیاری کشف و تدوین می گردد. این خألها هم در ناحیه 
نظریه پردازی اصولی و هم در تدوین قواعد کاربردی وجود دارد. یافتن این خألها به 

ارائه نظریه های جدید در جهت تحکیم روش استنباطی و تسهیل آن منجر می شود.
ج( تسهیل امر آموزش علم اصول

این نکته مشـــهود است که پس از ســـال ها صرف عمر در فراگیری کتاب های 
متعدد اصولی که در مراکز علمی رایج اســـت، هنوز نیـــاز به تکمیل و جمع بندی 
مباحث اصولی وجود دارد و با َصـــرف این مقدار از وقت و فراگیری اصطالحات 

اصولی، قوه استنباط به وجود نمی آید.
همان طور که گفته شـــد، الگوریتم موجب کشـــف روابط بین مسائل و تبیین 
جایگاه مطالب و نیز موجب یافتن حلقه های مفقوده می شـــود. این نکات موجب 
می شود محصالن علم اصول از ابتدای تحصیل، مباحث را به صورت منسجم و ناظر 

به جایگاه واقعی آن ها در استنباط فقهی فرا گیرند.
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2. پیشینه
با توجه به اهمیت و فوائدی که برای تبیین الگوریتمیک بیان شد، نگاه به کلمات 
فقیهان و اصولیـــان از این زاویه اهمیت دارد، اما با بررســـی کتب فقهی و اصولی 
مشخص می شود که در آن ها بیش تر به استدالل ها و نظریه پردازی و مبانی مختلف 
پرداخته شده است و نسبت به فرآیند استنباط به صورت شفاف پرداخته نشده است. 

گرچه از کلمات آن ها قابل اکتشاف می باشد.
در کتب مربوط به فلسفه فقه نیز بیشتر به مبانی و مسائل ساختاری پرداخته شده 

است، نه روند کلی استنباط.
در زمینه فرآیند استنباط می توان به کتاب های »الگوریتم اجتهاد1« »دروس فی 
منهجیة االستنباط2« و پایان نامه ای با عنوان »الگوریتم اجتهاد (روش شناسی استنباط 
فقهی(«3 اشـــاره نمود. کتاب الگوریتم اجتهاد روند کلی استنباط را بررسی کرده 

است؛ اّما به خرده فرآیندهای استنباط نپرداخته است.
 پایان نامه روش شناسی استنباط فقهی، گرچه به خرده فرآیندها پرداخته است، ولی 

تنها سه محور مسأله شناسی، دلیل یابی و قرینه یابی را بررسی کرده است.
محور فرآیند اســـتنباط در کتاب دروس في منهجیة االستنباط نیز انواع شبهات 
اســـت و فرآیند حّل شبهات بیان کرده است، اما در جستار پیش رو، محور استنباط، 
مراتب حکم می باشـــد که حکم و اجزای آن در مراتب جعل، فعلیت و تنّجز، مورد 

بررسی قرار می گیرد.

1. جاللی، مصطفی، الگوریتم اجتهاد و تأثیر آن در بهره وری زمان آموزش حوزه. این کتاب چاپ و منتشر نشده است. 
2.حکیم، سید محمدحسن، )1390(، دروس فی منهجیة االستنباط، )تقریرات درس آیت الله سید عبدالکریم فضل الله، قم: 

انتشارات فقه.
3. واسطی، عبدالحمید، الگوریتم اجتهاد )روش شناسی استنباط فقهی(، رساله سطح چهار حوزه علمیه خراسان که چاپ 

و منتشر نشده است. 
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واژه شناسی
1. الگوریتم1

الگوریتم از روش هایی است که توسط دانشمندان اسالمی پایه گذاری شده است 
و امروزه مبنای علوم کامپیوتری است )دهخدا، 1341، 2330/10).

الگوریتم، فرآیندهای متناهی برای حّل نوعی از مســـائل است؛ روشی که در آن 
https://www./به طور متوالی، یک فرآیند پایه، برای حل مسئله تکرار می شود )الگوریتم

vajehyab.com/farhangestan)؛ بنابراین، آنچه در تعریف الگوریتم مهم است، توالی و 
گام  به  گام بودن حل مسئله است.

2. استنباط
استنباط از ماده نـبــط و به معنای استخراج آب های زیرزمینی است و به ادراک 
و دریافت معنا و مفهوم چیزی بر اثر دقت و تیزهوشـــی نیز اســـتنباط گفته می شود 

)فراهیدی،1410ق،  439/7).
عملیات فقیهان در استخراج احکام شبیه به عملیات مقّنیان است؛ همان طوری 
که یک مقنی، از البه الی قشرهای زیاد خاک، آب زالل و گوارا را بیرون می کشد، 
یـــک فقیه نیز از البه الی انبوه آیات و روایات و دیگر منابع، احکام را اســـتخراج و 

استنباط می کند. 
3. حکم 

تعریف مشهور از حکم شـــرعی عبارت است از آن خطاب شرعی که به افعال 
مکّلفان تعلق دارد )قمی، 1430ق، 38/1). تشریع الهی برای تنظیم حیات انسان تعریف 

دیگری است که برای آن آمده است )صدر، 1418ق، 162/1).
به نظر می رسد تعریف اخیر، صحیح است؛ چرا که این تعریف شامل همه اقسام 
حکم از جمله احکام وضعی می گردد، اما تعریف مشـــهور شـــامل حکم وضعی 

نمی شود. 

1. Algorithm
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پیش فرض ها و مبانی پژوهش
مراتب حکم در این نوشتار به عنوان محور اصلی الگوریتم استنباط حکم شرعی 
پیشنهاد می شود. از سوی دیگر، تعیین متعلق و موضوع حکم )اجزای جعل( در مرتبه 
جعل نیز مهم اســـت؛ لذا مناسب است قبل از بیان الگوریتم، به بیان مراتب حکم و 

اجزای جعل پرداخته شود.

مراتب حکم
مقصود از مراتب حکم عبارت است از مراحلی که برای حکم از زمان شکل گیری 
تا پایان وجود دارد که هر مرتبه اقتضائاتی دارد. نظر مشهور این است که برای حکم 
شرعی چهار مرتبه وجود دارد: مرتبه اقتضا، انشا، فعلّیت و تنجز. )صدر، 1418ق، 194/4).

الف( مرتبه اقتضاء 
با توجه به اینکه مبدأ حکم، مالک اســـت، اولین مرحله از مراحل حکم همان 
مرحله دارابودن مالک است. اگر فعلی دارای مصلحت یا مفسده بود، می توان گفت 
اقتضـــای وجوب یا حرمت را دارد. وقتی عملی دارای مالک باشـــد و قانون گذار 
نسبت به آن علم و التفات پیدا کند، به تناسب مالک، اراده پیدا می کند. به مجموعه 

مالک و اراده، مرتبه اقتضای حکم گفته می شود )صدر، 1418ق، 194/4).
ب( مرتبه انشاء

پس از آنکه فعلی دارای مالک بود و قانون گذار نســـبت به آن علم پیدا کرد، 
طبق آن مالک، قانون تدوین می کند و مکلفان را با تدوین قانون به افعالی که دارای 
مالک هســـتند، فرا می خواند. از این مرحله تعبیر به انشا می شود. مرحله انشا همان 

مرحله تدوین قانون است )صدر، 1418ق، 194/4).
قابل ذکر اســـت که بسیاری از مباحث اصولی برای کشف آن چیزی است که 

شارع انشا نموده است.
ج( مرتبه فعلیت

هر حکمی ممکن است شرایطی داشته باشد که قبل از تحقق آن شرایط، هر چند 
تکلیف تدوین شده است، اّما انجام آن مورد خواست شارع نمی باشد.
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هرگاه شـــرایط تکلیف تحقـــق پیدا کند، تکلیف به مرحله فعلیت می رســـد و 
قانون گـــذار انجام یا ترک آن عمل را بر دوش مکلف معین قرار می دهد؛ مثل اینکه 
بر هر مکلفی واجب است، نماز را در وقت معین بخواند. این تکلیف قبل از رسیدن 
وقت وجود دارد، اما تا وقت فرا نرســـد، قانون گذار خوانـــدن نماز را نمی خواهد. 
هنگامی که وقت فرا رسد، شرط تکلیف تحقق می یابد و خواست پروردگار نسبت به 

انجام نماز فعلی می شود )صدر، 1418ق، 194/4).
د( مرتبه تنجز

مکلف ممکن است به حکمی که شرایط آن تحقق یافته و فعلی شده است، علم 
داشته باشد و ممکن است از آن بی اطالع باشد. اگر مکلف نسبت به تکلیفی که به 
فعلیت رسیده است، علم داشته باشد، مسئولیت او نسبت به تکلیف تام است و شارع 
می تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند. به این وضعیت تنجز تکلیف می گویند. 
اما اگر نســـبت به آن جاهل باشـــد، به خصوص اگر در ندانستن تکلیف، کوتاهی 
نکرده باشـــد و عذر او پذیرفته باشد، تکلیف منجز نخواهد بود )صدر، 1418ق، 194/4).

آنچه از این مراتب در الگوریتم پیشنهادی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، مرتبه 
انشا، فعلیت و تنجز است. البته در مواردی مرتبه مالک در استنباط تأثیر دارد که در 

جای خود بدان اشاره خواهد شد.

َاجزای جعل شرعی
فقیه در مرحله اول از اســـتنباط حکم شرعی به دنبال تبیین جعل شرعی و تعیین 
دقیق اجزای آن اســـت؛ از این رو، در فرآیند استنباط باید اجزای جعل شرعی تعیین 

شود.
از نظر نویسندگان َاجزای جعل شرعی با توجه به نوع حکم شرعی تفاوت دارد؛ 
اجزای جعل شرعی، در حکم تکلیفی، موضوع و متعلق هستند، اما در حکم وضعی، 

تنها موضوع اند.
موضوع حکم در اصطالح اصولی به مجموعه اموری می گویند که فعلیت حکم 
متوقف بر آن هاســـت و با وجود موضوع، شارع حکم را از مکلف می خواهد؛ چنان  
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که وجوب حج در صورتی فعلیت می یابد و به عهده فرد معینی قرار می گیرد که آن 
فرد معین به حّد استطاعت رسیده باشد. پس وجود فرد مستطیع در خارج برای حکم 
وجوب، موضوع است و تا مستطیعی در خارج پیدا نشود، این تکلیف فعلیت نمی یابد 

و در همان عالم اعتبار و جعل و تشریع می ماند )صدر، 1418ق، 121/1).
متعّلق حکم، افعالی هستند که حکم شرعی برای ایجاد یا منع از ایجاد آن ها صادر 
شده است؛ مثل صالة در »صّل« و شـــرب در »التشرب الخمر« )هاشمی شاهرودی، 

1417ق، 78/2).
نتیجه اینکه:

• موضوع هر چیزی است که در فعلیت حکم دخالت دارد و مفروض  الوجود است.
•متعّلق هر چیزی است که مطلوب الحصول است.

روند کلی استنباط فقهی 
محور استنباط حکم، تبیین مسئله و فرعی از فروع فقهی است و قبل از اینکه فقیه 
به استنباط حکم بپردازد، باید مسئله ای را که در صدد حّل آن بر می آید، به صورت 
شفاف تعیین نماید و بعد از آن، حکم و اجزای آن را از ادله استخراج نماید؛ بنابراین، 

روند کلی استنباط در چهار مرحله کلی پیگیری می شود.
• تعیین اولیه مسئله )مسئله شناسی(

• بررسی حکم در مرتبه جعل
• بررسی حکم در مرتبه فعلیت 

• بررسی حکم در مرتبه تنّجز
خالصه فلوچارت روند کلی استنباط، در شکل2 ارائه شده است1.

1. از آنجا که این نوشتار بنا را بر اختصار در تبیین روند کالن استنباط دارد، بیان تفصیلی خرده الگوریتم ها به نوشتاری دیگر 
موکول می گردد.
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شروع

تعیین اولیه مسأله
(تعیین اجزاء جعل در فرضیه)

به دست آوردن اجزاء 
جعل و انشاء حکم

بررسی اقتضا و 
موانع فعلیت 

(بررسی مرتبه فعلیت)

بررسی علم و جهل 
به حکم شرعی 

(بررسی مرتبه تنجز)

بررسی مراتب حکم

بررسی مسقطات 
حکم شرعی 

(امتثال حکم)

پایان

روند کلی استنباط

2شکل شماره 

تعیین اولیه مسئله )مسئله شناسی(
مسئله  مورد استنباط فقیه ممکن است در قالب حکم تکلیفی ـ که دارای حکم، 
متعلق و موضوع است ـ یا در قالب حکم وضعی ـ که دارای حکم و موضوع است 

ـ باشد.
ابتدا باید مســـئله به درستی شناخته شود و صور و فروضی که ممکن است حکم 
مسئله بر اســـاس آن تغییر یابد، معلوم گردد و متغّیرهای تأثیرگذار در نتیجه مسئله را 
معلوم نماید؛ چرا که از طرح مســـئله مبهم نتیجه ای عائد نمی شـــود. از آ نجا که در 
ابتدای اســـتنباط، فقیه ادله را بررسی نکرده است، باید برای این مسئله، فرضیه ای را 

تعیین کند و برای بررسی آن فرضیه، به ادله موجود مراجعه نماید.
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مراحل گام  به  گام بسته مسئله شناسی چنین است:1
1. آنچه در فعلیت حکم دخالت دارد و مفروض الوجود اســـت، موضوع است 
)کاظمی، 1376، 146/1؛ خویی، 1352، 108/1-105؛ فیاض، 1422ق، 510/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 

.(199/4
2. آنچه مطلوب الحصول است، متعلق است )کاظمی، 1376، 146/1؛ هاشمی شاهرودی، 

1417ق، 199/4؛ خویی، 1352، 108/1-105؛ فیاض، 1422ق، 510/1).
3. حکم دو قسم دارد:

• هر حکِم متعلق به افعال انســـان که مستقیمًا به عمل و رفتار او ارتباط دارد، 
حکم تکلیفی است. 

• هر حکمی که به طور مســـتقیم ارتباط به فعل مکلف ندارد، بلکه وضعیت 
خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان به نحو غیر مستقیم تأثیر دارد، حکم وضعی 

است )صدر، 1418ق، 63/1)2.

موضوعمتعلقحکم

مکلفنماز بر مرکبجواز

برای نمونه، در این مســـئله که آیا اقامه نماز بر َمرکب جایز است یا خیر، می توان 
تحلیل مسئله را بدین صورت ارائه کرد:

متغیرهای این صورت مسئله عبارت است از سؤاالتی از این قبیل:

1. در خرده فرآیندهایی که ارائه می شود سعی شده گام هایی به صورت مختصر و عنوانی باشد و مانند چک لیست 
ارائه گردد. این گام ها به صورت خبری، در واقع، کبرای اســـتدالل فقهی است که با ضمیمه صغرا توسط محقق، 
منتج نتیجه اســـت؛ به عنوان نمونه، در مورد نص یا ظهور، محقق اگر تشـــخیص داد فالن کالم، نص است، این 
صغرا را به کبرای هر نصی حجت اســـت ضمیمه می کند و در مرحله مدلول شناسی تشخیص خود را منطبق با این 

کبرا می نماید.
2. از آنجا که در بیان اقسام، ناچار از تقدم در ذکر آن ها هستیم، این قواعد، شماره گذاری شده اند؛ اما از نظر نگارندگان، 
هیچ ترتبی بین آن ها وجود ندارد. این نکته در همه قواعدی که در سرتاسر مقاله، به صورت گام  به گام مطرح شده است، 

لحاظ گردیده است.
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• آیا نماز، فریضه است یا نافله؟ این احتمال در ناحیه متعلق حکم است.
• آیا نماز، در سفر است یا در حضر؟ این احتمال در ناحیه موضوع است.

• آیا نماز، در فرض عذر است یا خیر؟ این احتمال در ناحیه موضوع است.

بررسی حکم در مرتبه جعل
اولین مرتبه از مراتب حکم، مرتبه جعل است، لذا باید بعد از تعیین مسئله، بررسی 
شـــود و مرتبه فعلّیت و تنّجز بعد از اینکه این مرتبه تعیین گردید، بررسی  شوند؛ زیرا 

این دو مرتبه، از نتایج جعل شرعی اند.
در مرتبه جعل شرعی دو مرحله بررسی می شـــود: دلیل شناسی )احراز دلیل( و 

مدول شناسی.
در مرحله دلیل شناسی، اصِل وجود دلیل معتبر بررسی می شود؛ مانند احراز وجود 
روایت معتبر در مسئله و در قسمت مدلول شناسی، به مفاد آن دلیل پرداخته می شود؛ 

مانند استظهار از روایت معتبر.

دلیل شناسی )احراز دلیل(
در بررسی جعل شرعی ابتدائًا باید به ادله و مستندات مرتبط با مسئله رجوع شود 
و مسئله را بر اســـاس آن ها تبیین و بررسی نمود؛ از آنجا که در اثبات حکم شرعی 
نمی توان به هر دلیلی استناد کرد، در علم اصول، حجیت مستندات مورد بحث واقع 
شده اســـت و آنچه به عنوان مستند استنباط فقهی مطرح شده و حجیت آن ها ثابت 

شده، آیات قرآن، اخبار، دلیل عقلی، اجماع، سیره است. 
در حقیقت، مرحله دلیل شناسِی استنباط، شناخت دستورالعمل های علم اصول 
برای احراز حجیت دلیل اســـت تا ثابت گردد که این دلیل می تواند به عنوان مستند 

حکم شرعی قرار گیرد. 

مراحل گام  به  گام بررسی احراز دلیل به قرار ذیل است:
1. آیات قرآن قطعی الصدور می باشـــند و اگر به آیات قرآن استناد شود، نیازی به 
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بررسی سند نیست )مظفر، 1430ق ، 54/3).
2. اگر خبر مورد استناد است، حاالتی دارد:

الف( خبر متواتر قطعی الصدور می باشد و اگر به خبر متواتر استناد شود، نیازی به 
بررسی سند نیست )صدر، 1418ق، 271/1؛ مظفر، 1430ق ، 71/3).

ب( خبر ثقه حجت است )صدر، 1418ق، 283/1، مظفر، 1430ق ، 72/3).
ج( خبر ضعیفی که مشـــهور به آن عمل کرده اند، حجت است )خراسانی، 1409ق، 

381؛ حکیم، 1408ق، 375/2؛ حکیم، 1416ق، 186/1؛ مظفر، 1430ق ، 252/3).
د( خبر ثقه ای که مشـــهور از آن اعراض کرده اند، حجت نیست )حکیم، 1416ق، 

148/1؛ مظفر، 1430ق ، 252/3).
3. قطع به حکم شرعی از طریق دلیل عقلی، حجت است )انصاری، 1428ق، 57/1؛ 

حکیم، 1413ق، 295/2).
4. اگر اجماع مورد استناد است، حاالتی دارد:

4.1. قطع به حکم شـــرعی از طریق اجماع، حجت است )کاظمی، 1376، 151/3؛ 
هاشمی شاهرودی، 1417ق، 305/4).

4.2. هرگاه اجماع مدرکی باشـــد، حجت نیست و باید مدرک آن بررسی شود 
)حکیم، 1413ق، 438/4؛ تبریزی، 1387، 51/5).

5. ســـیره متشرعه حجت است )اشـــتهاردی، 1418ق، 191/3؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 
243/4؛ حکیم، 1413ق، 123/7).

6. سیره عقالیی که در امور شرعی جاری شده و شارع از آن ردع نکرده، حجت 
است )اشتهاردی، 1418ق، 191/3؛ بهســـودی، 1422ق، 229/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 243/4؛ 

حکیم، 1413ق، 123/7).
از آنجا که تبیین دقیق خرده الگوریتم به تفصیل بیشتری نیاز دارد، در این نوشتار 
تنها به ذکر گام های آن بسنده شده است. نمودار بسته احراز دلیل در شکل شماره3، 

به عنوان نمونه ای از خرده الگوریتم ها، ارائه می شود.
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آیا در ارتباط
با مسأله، آیه قرآنی  

وجود دارد؟

شروع

خیر

بله

آیا در ارتباط 
با مسأله، خبري وجود 

دارد؟

بله

پایان

خیر

بله

خبر قابل استناد 
.نیست

مستندات دیگر قابل 
.اخذ نیستند

بله

آیا خبر متواتر
است و یا قرائن قطعی به  

صدور دارد؟

به بحث الفاظ 
رجوع کن و داللت 

.را بررسی کن

اصل صدورخبر یقینی 
.است بله

روایت را از نظر رجالی 
.بررسی کن

آیا روایت از نظر 
رجالی معتبر است؟

آیا در ارتباط 
با مسأله، اجماع وجود 

دارد؟

خیر
آیا با اجماع قطع

به حکم  شرعی حاصل  
می شود؟

بله

اجماع قابل استناد 
.است

به بسته بررسی اجماع 
.رجوع کن بله

خیر

آیا در ارتباط 
با مسأله، درك عقلی 

وجود دارد؟
خیر

آیا درك عقلی
قطعی است؟ 

خیر

حکم عقل قابل استناد 
.است بله

این حکم قابل 
.استناد نیست

آیا در ارتباط 
با مسأله، سیره اي وجود 

دارد؟

خیر

خیر

آیا عقالء 
بما هم عقالء به این سیره 

عمل می کنند؟

آیا ردعی از
شارع نسبت به سیره  

ثابت شده است؟

این سیره قابل استناد 
.است

صرف عدم ردع 
.کافی است

آیا احتمال
دارد عقال این سیره 
را در امور شرعی 

جاري کنند؟ 

این سیره قابل استناد 
.نیست

بلهبلهبله
بله

خیر

خیر

شارع هم با این سیره 
.موافق است

سیره متشرعه 
.است

خیر خیر

داللت  سیره را بدست 
.آور و اخذ کن

قرآن متواتر است و اصل 
.صدور آن یقینی است

خیر

آیا این سیره در
عصر معصومین جریان  

داشته است؟
بله

آیا اجماع مدرکی  است؟

خیر

اجماع قابل 
.استناد نیست بله

مستند حکم شرعی 
.را بررسی کن

آیا مشهور به
خبر عمل کرده اند؟ 

این خبرقابل استناد 
.است

خیر

بله

آیا مشهور
از این خبر اعراض  

کرده اند؟
بله

خیر

به بسته بررسی 
دلیل عقلی رجوع 

.کن

این سیره قابل استناد 
.نیست

بررسی احراز و حجیت 
(مستند)دلیل  3شکل شماره
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مدلول شناسی 
در مدلول شناســـی به تعیین مفاد هر دلیل پرداخته می شود. این مرحله مبتنی بر 
قواعد بســـیاری است که اســـتفاده از آن ها دقت و مهارت فراوانی را می طلبد؛ لذا 
یکی از سخت ترین مراحل اســـتنباط حکم شرعی است. برای استنباط حکم ابتدا 
باید مدلول هر مستندی به صورت انفرادی بررسی گردد و پس از شناسایی مفاد آن، 
با توجه به موضوع، متعلق و حکم آن، مدلول نهایی تعیین گردد و ســـپس به مدلول 

جمعی تمام ادله موجود پرداخت؛ لذا مدلول دلیل در دو مرحله پیگیری می شود:
• بررسی مدلول انفرادی
• بررسی مدلول جمعی.

مدلول انفرادی
برای بررسی مدلول انفرادی، باید به نوع دلیل یعنی شرعی یا عقلی بودن آن توجه کرد. 
دلیل شـــرعی نیز خود به دو گونه لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود. غیر لفظی 

خود شامل چهار گونه،
• فعل

• تقریر 
• سیره 

• اجماع است.

بررسی مدلول انفرادی دلیل شرعی لفظی 
دلیل شـــرعی لفظی در دو بخِش »اصل معنای مراد« و »ســـعه و ضیق معنای 
مراد« بررسی می شود. بررسی اصل معنای مراد نیز در دو بخِش »داللت مطابقی« و 
»داللت التزامی« انجام می شود؛ بنابراین، مراحل گام  به  گام بررسی مدلول انفرادی 

دلیل لفظی، در سه بسته قابل ارائه است: 
یک: بررسی مدلول مطابقی؛

دو: بررسی مدلول التزامی؛
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سه: بررسی سعه و ضیق معنای مراد.

بسته1. بررسی مدلول مطابقی 
در الگوریتم بررسی معنای مراد به مباحثی مانند عالئم تشخیص معنای حقیقی، 
نقل، اشتراک لفظی )حقیقت شـــرعی و متشرعی( اوامر و نواهی پرداخته می شود. 

مراحل گام  به  گام بسته بررسی معنای مطابقی چنین است: 
1. اگر کالم در معنای خود نص باشـــد، حجت اســـت )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

کاظمی، 1376، 715/4).
2. اگر کالم در معنای خود ظاهر باشـــد، حجت اســـت )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

کاظمی، 1376، 715/4؛ عراقی، 1420ق، 114/1).
3. تبادر عالمت حقیقت است )اصفهانی، 1429ق، 80/1؛ بروجردی، 1417ق، 66/1).

4. لفظ در معنای حقیقی خود ظهور دارد، مگر قرینه ای برخالف باشد )انصاری، 
1428ق، 164/1؛ سبحانی، 1423ق، 414/2؛ حائری، 1408ق، 174/2؛ بروجردی، 1421ق، 396).

5. الف( اگر نقل در عصر نصوص محقق شـــود، در معنایی که بدان نقل شده 
ظهور دارد، مگر قرینه بر خالف آن باشد )خراسانی، 1409ق، 22؛ مظفر، 1430ق ، 82/1).

5. ب( اگر نقل بعد عصر نصوص محقق شود، لفظ در معنای سابق )معنای عصر 
نص( ظهور دارد، مگر قرینه بر خالف آن باشد )خراسانی، 1409ق، 22؛ مظفر، 1430ق ، 82/1).
6. هر لفظ مشترکی در معنایی که قرینه معینه داشته باشد، ظهور دارد و اال مجمل 

است )فیاض، 1422ق، 231/1؛ عراقی، 1420ق، 134/1).
7. مـــاده و هیئت امر بر وجوب داللت می کند، مگر قرینه ای بر ترخیص، عدم 
طلب، ارشـــاد یا دواعی دیگر وجود داشته باشـــد )بروجردی، 1417ق، 160/1و179؛ هاشمی 

شاهرودی، 1417ق، 10/2و45).
8. جمله خبری که به داعی طلب صادر شـــده و قرینـــه بر ترخیص ندارد، بر 

وجوب داللت می کند )بروجردی، 1417ق، 180/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 55/2).
9. ماده و هیئت نهی بر حرمت داللت می کند، مگر قرینه ای بر ترخیص، عدم 
اراده منع، ارشـــاد یا دواعی دیگر وجود داشته باشـــد )بروجردی، 1417ق، 402/2؛ هاشمی 
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شاهرودی، 1417ق، 11/3).
10. جمله خبری که به داعی منع صادر شده و قرینه بر ترخیص ندارد، بر حرمت 

داللت می کند )صدر، 1418ق، 84/2).
 

بسته2. بررسی مدلول التزامی 
در الگوریتم بررســـی مدلول التزامی به مباحثی مانند دالالت سیاقی و مفاهیم 

پرداخته می شود. 
مراحل گام  به  گام بسته مدلول التزامی چنین است:

1. اگر کالم دارای داللت اقتضا باشد، این داللت استنادپذیر است )تونی، 1415ق، 
228؛ انصاری، 1415ق، 85/3؛ مظفر، 1430ق ، 184/1).

2. اگر کالم دارای داللت تنبیه باشـــد، این داللت استنادپذیر است )تونی، 1415ق، 
228؛ قمی،1430ق، 150/1؛ مظفر، 1430ق ، 186/1).

3. مدلول التزامی بّین بالمعنی األخّص حجت اســـت )خویـــی، 1352، 252/1؛ صدر، 
1418ق، 195/1).

4. اگر داللت اشـــاره به صورت مالزمه عقلی قطعی باشد، حجت است )تونی، 
1415ق، 228؛ قمی،1430ق، 150/1؛ کالنتری، 1383، 15/2؛ مظفر، 1430ق ، 187/1).

5. هر قیدی که قید حکم باشد، مفهوم دارد؛ یعنی با انتفای قید، حکم نیز منتفی 
است، ولی قید موضوع مفهوم ندارد )خراسانی، 1409ق، 208؛ مظفر، 1430ق ، 171/1و175).

6. جمله شرطی که شرط آن برای بیان موضوع حکم نیست و شرط دیگری در 
کنار آن وجود ندارد، در علیت تاّمه انحصاری ظهور دارد؛ لذا دال بر انتفای ســـنخ 

حکم در موارد انتفای شرط )مفهوم( است )کالنتری، 1383، 21/2؛ خویی، 1352، 418/1).

7. ظاهر ادات حصر تقیید حکم است )خراسانی، 1409ق، 210؛ خویی، 1352، 438/1).

بسته3. بررسی سعه و ضیق معنای مراد 
الگوریتم بررسی سعه و ضیق معنای مراد شامل مباحثی مانند الغای خصوصیت، 
تناسب حکم و موضوع، حکومت، ورود، نسخ، تقدیم اظهر بر ظاهر، اطالق و تقیید 
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و عام و خاص می باشد.
مراحل گام  به  گام بسته بررسی سعه و ضیق معنای مراد چنین است: 

1. اگر حکمی نسخ شد، باید به ناسخ اخذ نمود.
2. اگر نسبت به نسخ شـــک رخ دهد، اصل عدم نسخ است )عبدالساتر، 1417ق، 

427/7؛ خویی، 1352، 510/1).
3. اگر دلیلی، موضوع دلیل دیگر را حقیقتًا از بین ببرد، بر دلیل دیگر مقدم است 
و بر اساس آن، ســـعه و ضیق معنای مراد تعیین می شود )ورود( )حّلی، حسین، 1432ق، 

23/12؛ هاشمی شاهرودی، 1431ق، 226/1).
4. اگر دلیلی، موضوع دلیل دیگر را تعبدًا از بین ببرد، بر دلیل دیگر مقدم است 
و بر اساس آن، سعه و ضیق معنای مراد تعیین می شود )حکومت( )اشتهاردی، 1418ق، 

154/3؛ حّلی، حسین، 1432ق، 23/12).
5. تناسب حکم و موضوع گاهی موجب توسعه و گاه موجب تضییق معنای مراد 

است )لنگرودی، 1376، 232/4؛ صدر، 1418ق، 257/1).
6. الغای خصوصیت موجب توسعه معنای مراد اســـت )لنگـــرودی، 1376، 232/4؛ 

اشتهاردی، 1418ق، 395/2؛ هاشمی شاهرودی، 1431ق، 243/3).
7. تنقیح مناط قطعی گاهی موجب توسعه و گاه موجب تضییق معنای مراد است 

)تونی، 1415ق، 229 و 237 و 238؛ اصفهانی، 1429ق، 221/3).
8. اگر دلیلی از نظر داللت، اقوی )اظهر یا نص( باشـــد، بر دلیل ضعیف مقدم 
است و بر اساس آن ســـعه و ضیق معنای مراد تعیین می شود )انصاری، 1428ق، 86/4؛ 

خراسانی، 1409ق، 438؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 191/7).
9. هر لفظ عامی در عمومیت ظهور دارد مگر قرینه بر تخصیص وجود داشـــته 

باشد )خویی، 1352، 517/2؛ بهسودی، 1422ق، 350/4).
10. هر قید خاصی که در کالم عام به صورت متصل اخذ شـــده باشد، موجب 
تضییق می شـــود؛ یعنی ظهور عام با توجه به آن شکل می گیرد )خراسانی، 1409ق، 219؛ 

خویی، 1352، 455/1).
11. وصف اخّص مطلق یا عام من وجه از ناحیه افتراق موصوف از وصف، قید 
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خاص نسبت به عام محسوب می شوند )خراسانی، 1409ق، 207؛ مظفر، 1430ق ، 169/1).
12. غایت، إستثناء، عدد، لقب و... قید خاص نسبت به عام محسوب می شوند 

)خراسانی، 1409ق، 208-212؛ مظفر، 1430ق ، 183-174/1).
13. داخل بودن یا خارج بودن غایت در ُمغّیا به وجود قرینه وابسته است )خراسانی، 

1409ق، 208؛ مظفر، 1430ق ، 174/1).
14. مخصصـــات زیاد به گونـــه ای که به تخصیص اکثر منجر شـــود، موجب 

تخصیص عام نمی شود )خراسانی، 1409ق، 208؛ خویی، 1352، 114/1).
15. در مورد عام و خاص منفصل حاالتی وجود دارد: 

15.1. اگـــر عام و خاص منفصل، متخالفین باشـــند، عام تخصیص می خورد 
)خراسانی، 1409ق، 208؛ خویی، 1352، 535/1).

15.2. اگر عام و خاص منفصل، متوافقین باشند، تخصیص عام فقط در صورت 
احراز وحدت حکم است )خویی، 1352، 535/1؛ مظفر، 1430ق ، 245/1). 

16. در صورت ابا عام از تخصیص، تخصیص منتفی است )انصاری، 1428ق، 132/1؛ 
خراسانی، 1409ق، 460).

17. شبهه در ناحیه مخصص نیز حاالتی دارد: 
17.1. در شبهه مفهومِی مخصِص متصل، اجمال خاص به عام سرایت می کند 

)خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق ، 201/1). 
17.2. در شبهه مفهومِی مخصِص منفصل، دوران بین اقل و اکثر، اجمال خاص 

به عام سرایت نمی کند )خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق ، 201/1).
17.3. در شـــبهه مفهومِی مخصِص منفصـــل، در دوران بین متباینین، اجمال 

خاص به عام سرایت می کند )خراسانی، 1409ق، 220؛ مظفر، 1430ق ، 201/1).
17.4. در اجمـــال مصداقی مخصص لفظی، اجمال خاص به عام ســـرایت 

می کند؛ لذا تمسک به عام جائز نیست )خراسانی، 1409ق، 221؛ مظفر، 1430ق ، 203/1).
17.5. در اجمال مصداقی مخصص لّبی، تمســـک به عام جایز اســـت )آملی، 

1370ق، 130؛ مظفر، 1430ق ، 204/1).
18. اگر مقدمات حکمت در لفظ مطلق، تمام باشد، در شمول برای تمام افراد 
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ظهور دارد )خراسانی، 1409ق، 247؛ مظفر، 1430ق ، 238/1).
19. انصراف و قدر متیّقِن در مقام تخاطب، مانع تمســـک به اطالق می باشـــد 

)خراسانی، 1409ق، 247و249؛ مظفر، 1430ق ، 240/1و242).
20. هرگاه لفظی که صالحیت اطالق نداشـــته باشد و احراز شود که شارع در 
مقام بیان تمام اقسام است و قید یا شرطی را ذکر نکرده است، قید یا شرط اراده نشده 

است )اطالق مقامی( )صدر، 1418ق، 240/1؛ مظفر، 1430ق ، 122/1).
21. در صورت اجمال لفظ، اگر قدر متیقنی موجود باشد، بدان اخذ می شود و 

اال لفظ مجمل، قابل اخذ نمی باشد )حکیم، 1418ق ، 228؛ مظفر، 1430ق ، 201/1).
برای نمونه، برای بررســـی مدلول دلیل شـــرعی لفظی در مسئله نماز بر َمرکب، 
ِة اْلَفِریَضَة ِإالَّ َمِریٌض َیْسَتْقِبُل ِبِه  ابَّ ی َعَلی الدَّ ِه َقاَل: اَل ُیَصلِّ ِبی َعْبِداللَّ

َ
روایت »َعْن أ

اْلِقْبَلَة« )عاملی، 1409ق، 325/4) مطرح می شود. 
الف( فقره اول: داللت مطابقی )منطوق(

حکم: حرمت نماز )از هیئت نهی، حکم حرمت یا عدم جواز استفاده می شود(
متعلق: نماز واجب بر مرکب
موضوع: مکلف غیر مریض

موضوعمتعلقحکم
غیر مریضصالة – فریضة – علی الدابةعدم جواز

ب( فقره دوم: داللت التزامی )مفهوم(
حکم: جواز نماز

متعلق: نماز واجب بر مرکب 
موضوع: مکلف مریض 

موضوعمتعلقحکم
مریضصالة – فریضة – علی الدابةجواز)صحت(



273

فرآیند حکم شناسی 
در استنباط

بررسی مدلول انفرادی دلیل شرعی غیر لفظی و دلیل عقلی
همان طور که بیان شـــد، ادله شـــرعی غیر لفظی عبارت از فعل، تقریر، سیره و 

اجماع است.
از آنجا کـــه دلیل عقلی هم در فرآیند داللتش بر حکم و اجزای آن، مانند دلیل 
شـــرعی غیرلفظی است، لذا گام های بررسی آن به همراه دلیل شرعی غیرلفظی بیان 

می شود. 
مراحل گام  به  گام بســـته بررســـی مدلول انفرادی دلیل شرعی غیر لفظی چنین 

است:
1. انجـــام فعل از ناحیه معصوم، حداقل بـــر عدم حرمت داللت دارد؛ مگر 

قرینه ای موجود باشد )صدر، 1418ق،  126/2؛ حکیم، 1418ق ، 225؛ مظفر، 1430ق ، 66/3).
2. ترک فعل از ناحیه معصوم، حداقل بر عدم وجوب داللت دارد؛ مگر قرینه ای 

وجود داشته باشد )صدر، 1418ق،  126/2؛ حکیم، 1418ق ، 227؛ مظفر، 1430ق ، 66/3).
3. حکمی که از فعل معصوم برداشت می شود، اختصاص به معصوم ندارد، 

مگر قرینه  بر اختصاص موجود باشد )مظفر، 1430ق ، 68/3).
4. تقریر معصوم، در صورت التفات به عمل و وجود وقت کافی برای بیان حکم 
و عدم مانع از بیان )مانند تقیه، یأس از تأثیر، مصلحت تدریج بیان( حجت اســـت 

)مظفر، 1430ق ، 70/3).
5. در عبادات یا معامالتی که در برابر معصوم انجام می شـــود، تقریر ایشان، بر 
مشروعیت و صحت عمل، داللت خواهد کرد و در غیر آن ها حداقل بر جواز عمل 

داللت می کند )حکیم، 1418ق ، 228؛ مظفر، 1430ق ، 70/3).
6. قیام سیره بر انجام عمل، حداقل بر عدم حرمت داللت می کند )صدر، 1418ق، 

 263/1؛ مظفر، 1430ق ، 181/3).
7. اگر ســـیره متشرعه بر مداومت عمل باشـــد، حداقل این تکرار بر استحباب 

داللت می کند )مظفر، 1430ق ، 181/3).
8. قیام سیره بر ترک عمل، حداقل بر عدم وجوب داللت می کند )مظفر، 1430ق ، 

.(181/3
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9. در موارد اســـتناد به اجماع، اگر قرینـــه ای بر نوع حکم داللت نکند، بر قدر 
متیقن آن اکتفاء می شود )خویی، 1352، 484/2؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 373/3).

10.  درک حســـن از ســـوی عقل با حکم وجوب مالزمه دارد و درک قبح، با 
حرمت مالزمه دارد )قمی، 1430ق ، 14/3؛ خویی، 1352، 411/2).

برای نمونه، اگر مســـلمانان بـــر مرکب نماز می خوانند، این ســـیره، بر جواز و 
مشروعیت این عبادت داللت دارد. 

نتیجه
نتیجه بررسی مدلول انفرادی ادله دو چیز است:

1. دستیابی به دلیل معتبر
2. عدم دستیابی به دلیل معتبر

در صورت عدم دستیابی به دلیل معتبر، باید به مرتبه تنّجز مراجعه کرد و وظیفه را 
بر اساس اصول عملیه تعیین نمود. البته ممکن است در مسئله، دلیل های غیر معتبری 
وجود داشـــته باشند که مجموعه آن ها موجب قطع به حکم شرعی گردد که در این 

صورت بر اساس آن، حکم شرعی کشف می شود.
اما دستیابی به دلیل معتبر نیز خود دو صورت دارد:

•وجود تنها یک دلیل معتبر؛
•وجود بیش از یک دلیل معتبر.

در صورت وجود یک دلیل معتبر، بر اســـاس آن چه در مدلول انفرادی بیان شد، 
اجزاء جعل، تعیین دقیق می شود و به جهت تنظیم بیان حکم شرعی، آن را به صورت 
قضیه حملیه بیان می کنیم که محمول آن قضیه، حکم شرعی و موضوع آن، متعلق و 

موضوِع حکم می باشد. 
اما در صورت وجود بیش از یک دلیل معتبر، باید ادله نسبت سنجی گردد. زمان 

پرداختن به نسبت سنجی ادله در مرحله مدلول جمعی است.
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مدلول جمعی 
بعد از پرداختن به مدلول انفرادی ادله، مرحله بعدی اســـتنباط، بررســـی مدلول 

جمعی آن هاست.
مرحله مدلول جمعی در صورت وجود بیش از یک دلیل معتبراست، همان طور 
که بیان شد در این مرحله باید ادله معتبر نسبت سنجی گردد؛ نتیجه نسبت سنجی ادله 

به دو صورت می باشد:
1. تعارض بین ادله 

2. عدم تعارض بین آن ها )جمع عرفی(
در بحث بررسی ســـعه و ضیق معنای مراد، به جمع عرفی و صورت عدم تنافی 
بین ادله، پرداخته  شد و با توجه به جمع بین ادله، اجزای جعل شرعی تعیین می شود.

امـــا در صورت تنافی ادله، باید قواعد باب تعـــارض مانند رجوع به مرجحات، 
تساقط در فرض تکافؤ و... را تطبیق نمود.

مراحل گام  به  گام بسته بررسی مدلول جمعی چنین است:
1. بین دو دلیل قطعی تعارض محقق نمی شود )قمی، 1430ق ، 580/4؛ انصاری، 1428ق، 

.(17/4
2. در تنافی بین دلیل قطعی و دلیل غیر قطعی، دلیل غیر قطعی، حجت نیســـت 

)صدر، 1418ق، 452/1 و 148).
3. در تنافی بین دو دلیل غیر لفظی ظنی، هیچ کدام حجت نیستند )صدر، 1418ق، 

452/1 و 148).
4. در تنافی بین دلیـــل غیرلفظی ظنی و دلیل لفظی ظنی، دلیل غیر لفظی ظنی 

حجت نیست )صدر، 1418ق، 149/1).
5. در تنافی بدوی دو دلیل قرآنی، طـــرح هیچکدام معنا ندارد و باید در بحث 
جمع داللی تعارض بر طرف گردد و اگر جمع داللی ممکن نبود، مجمل می باشند. 
6. در تنافـــی دلیل قرآنی و دلیل روایی، روایت طرح می گردد )بهســـودی، 1422ق، 

516/2؛ خراسانی، 1409ق، 445).
7. در تنافی دو دلیل روایی که هیچ یک مرجح ندارند؛ دو دلیل تساقط می کند و 



276

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

به عام فوقانی و در صورت نبود آن به اصول عملیه رجوع می شود )غروی، 1418ق، 87/2؛ 
مظفر، 1430ق ، 237/3).

8. در تنافی دو دلیل روایی که یکـــی از ادله مرجح دارد، به روایت راجح اخذ 
می شود )غروی، 1418ق، 87/2؛ مظفر، 1430ق ، 247/3).

9. در تنافی دو دلیل روایی که هر دلیل، مرجح دارد، ادله تســـاقط می کند و به 
عام فوقانی و در صورت نبود آن به اصول عملیه رجوع می شـــود )غروی، 1418ق، 87/2؛ 

مظفر، 1430ق ، 237/3).
به عنوان نمونه، برای بررسی مدلول جمعی، به روایتی در مسئله نماز بر مرکب که 

با روایت قبل متعارض است می توان اشاره کرد:
َنا 

َ
ی ِفی َمْحِمِلی َو أ َصلِّ

ُ
ْعَماِن  َفَقاَل أ ْحَمُد ْبُن النُّ

َ
َلُه أ

َ
»َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم َقاَل َســـأ

ا اْلَفِریَضَة َفاَل« )عاملی، 1409ق، 325/4). مَّ
َ
اِفَلَة َفَنَعْم َو أ ا النَّ مَّ

َ
َمِریٌض َقاَل َفَقاَل أ

برای روشـــن شـــدن تعارض این روایت با روایت قبل، ابتدا مدلول انفرادی این 
روایت توضیح داده می شود. 

حکم : عدم جواز
متعلق: نماز واجب بر محمل

موضوع: مکلف

موضوعمتعلقحکم
مکلفنماز- فریضه- در محملعدم جواز

ایـــن روایت بر عدم جواز اقامه نماز در حال ســـواره، برای همگان، چه مریض 
و چه غیر مریض داللت می کند؛ اما همان طور که گذشـــت، مفهوم روایت قبل بر 
جواز اقامه نماز بر مرکب برای مریض داللت می کرد؛ از این رو، مفهوم روایت قبل با 

منطوق این روایت تعارض بدوی دارد.
با توجه به بسته سعه و ضیق )جمع عرفی( مفهوم روایت قبل، این روایت را تقیید 
می زند؛ زیرا نســـبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق است. تقیید روایت دوم، 
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موجب دو نتیجه می شود:
• اقامه نماز فریضه بر مرکب برای مریض جایز است.

• اقامه نماز فریضه بر مرکب برای غیر مریض جایز نیست.

بررسی حکم در مرتبه فعلیت 
بعد از اینکه فقیه ادله و مستندات را بررسی نمود و آن چه را که شارع برای مکلفان 
جعل نموده ، کشـــف کرد، نوبت به مرتبه دیگر حکم، مرتبه فعلیت می رسد؛ یعنی 
فعلیت حکم بعد از تحقق خارجی موضوع و قیود حکم رخ می دهد. به تعبیری دیگر 
مرحله ای از تکلیف است که شارع حکم را بر دوش مکلف معین قرار می دهد )صدر، 

1418ق،  194/4).
در ایـــن مرتبه فقیه باید تعیین کند، تکلیـــف در چه صورتی برای مکلف فعلی 
می گردد و نسبت به آن مسئولیت دارد؛ زیرا ممکن است تکلیف جعل شده باشد، 
ولی در شـــرایطی مکلف نتواند از عهده انجام آن برآید و لذا تکلیف برای او فعلی 
نگردد؛ مانند اینکه تمامی شـــرایط برای او مقدور نباشد و یا تکلیف دیگری مزاحم 

باشد.       
در علم اصول به طور مستقل و معنون از این مرتبه بحث نشده است؛ گرچه به این 

مرتبه در بعضی از مباحث اشاره می شود )هاشمی شاهرودی، 1417ق،  121/1).
به مرتبه فعلیت حکم، در دو مرحله بررســـی اقتضا و مرحله بررسی موانع فعلیت 

پرداخته می شود. 
اقتضای فعلیت در صورتی است که شرایط تکلیف تحقق یابد، ولی این اقتضا در 

صورتی نهایی می شود که مانعی از فعلیت وجود نداشته باشد. 
مانع فعلیت، فعلیت حکم دیگر است؛ چون در صورت فعلیت دو حکم، امتثال 

هر دو ممکن نیست و قدرت بر امتثال، شرط فعلیت است. 
بنابراین مبحث تزاحم احکام، در این مرتبه بررســـی خواهد شد؛ چرا که تزاحم، 
عبارت است از عجز مکلف نســـبت به امتثال دو حکم فعلی دارای مالک  )صدر، 
1418ق،  267/2)؛ مانند اینکه دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف قدرت نجات 
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هر دو را نداشته باشد که در این صورت، دو حکم، متزاحم خواهند بود.
در ایـــن موارد باید به قواعد باب تزاحم ماننـــد رجوع به اهم و تخییر در صورت 

تساوی مالک و... رجوع شود. 
مراحل گام به  گام بسته بررسی فعلیت، چنین است:

1. هرگاه شـــرایط تکلیف، تحقق پیدا کند، تکلیف، فعلی می شود )خویی، 1352، 
142/1؛ صدر، 1418ق، 194/4؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق،  121/1).

2. شرایط تکلیف الزم التحصیل نیستند )خراسانی، 1409ق، 290؛ عبد الساتر، 1417ق، 614/6).
3. در صورتی که مکلف قدرت داشـــته باشد، تحصیل قیود واجب و به عبارت 
دیگر قیود متعّلِق تکلیف، واجب اســـت )صدر، 1418ق، 124/1؛ عبد الساتر، 1417ق، 614/6؛ 

فیاض، 1422ق، 512/1؛ خویی، 1352، 132/1).
4. در صورتی که مکلف قدرت نداشته باشد، اگر شارع برای قیود واجب، بدل 
اضطراری جعل کرده باشد، بدل اضطراری جایگزین می گردد؛ در غیر این صورت، 
حکم، فعلی نمی شـــود و مکلف نسبت به آن مســـئولیت ندارد )فیاض، 1422ق، 41/2؛ 

خویی، 1352، 194/1).
5. اجتماع امر و نهی جایز اســـت؛ لذا اگر امـــکان امتثال واجب و حرام وجود 
دارد و ســـوء اختیار مکلف باعث اجتماع دو تکلیف شده است، دو تکلیف فعلی 
می گردند؛ یعنی اجتماع وجوب و حرمت، مانع از فعلیت هریک نیست )خویی، 1352، 

353/1؛ اشتهاردی، 1418ق، 221/2).
6. اگر اهم بودن یکی از متزاحمین، یقینی و یا محتمل باشـــد، آن حکم، مقدم 
و فعلی می شود و تکلیف مهم بخاطر وجود مانع، فعلی نمی شود؛ هر چند اقتضای 

فعلیت را دارد )خویی، 1352ش، 271/1؛ صدر، 1418ق، 256/2؛ حکیم، 1413ق، 68/3).
7. در صورت تســـاوی متزاحمین، مکلف در امتثال هر یک مخیر می باشـــد و 
حکمی که انتخاب نشده، فعلی نمی گردد )خویی، 1352ش، 271/1؛ مظفر، 1430ق ، 216/3).
8. در صورت مخالفت با تکلیف فعلی )اهم یا مهمی که انتخاب شده است(، 

هر دو تکلیف، فعلی می شوند )خویی، 1352، 307/1؛ مظفر، 1430ق ، 373/2).
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بررسی حکم در مرتبه تنّجز
ممکن است مکلف به حکمی که شرایط آن تحقق یافته و فعلی شده است، علم 
داشته باشد یا از آن بی اطالع باشد. اگر مکلف نسبت به تکلیفی که به فعلیت رسیده 
است علم داشته باشد، عقل به لزوم امتثال آن حکم کرده و مسئولیت مکلف نسبت 
به تکلیف، تام خواهد بود و شارع می تواند او را در برابر ترک تکلیف مجازات کند 
که به این وضعیت، تنجز تکلیف می گویند )هاشمی شـــاهرودی، 1417ق، 194/4). در علم 
اصول به طور مســـتقل و معنون از این مرتبه بحث نشده است؛ گرچه به این مرتبه در 

برخی مباحث اشاره می شود )مظفر، 1430ق ، 35/3). 
در مرتبـــه تنّجز به حاالت مکلف از قبیل: علم به حکم شـــرعی، ظن به حکم 

شرعی و جهل به حکم شرعی پرداخته می شود.
بنابراین، از آنجا که اصول عملی در موارد جهل مکلف نســـبت به حکم جعل 
شـــده اند، مباحث اصول عملی و حکم ظاهری در مرتبه تنجز بررسی می شود. در 
هریک از این حاالت نیز ممکن است تبّدل رأی و کشف خالف صورت پذیرد که 
بر اســـاس آن باید وظیفه مکلف، نسبت به تکالیف سابق و الحق بررسی گردد. در 
مباحث اصولی از این بحث به عنوان مســـئله »اجزاء« تعبیر می شود )هاشمی شاهرودی، 

1417ق، 133/2).
از این رو، سه حالت علم، ظن و جهل، در دو فرض عدم کشف خالف و کشف 

خالف )مسئله اجزاء( بررسی می شود.
آنچه تا کنون گفته شـــد، بررســـی حکم عقل به لزوم امتثال و به عبارتی، تنجیز 
و تعذیـــر حکم بود؛ اما پس از این مرحله باید به مباحث امتثال نیز پرداخته شـــود. 
به نظر نگارندگان، در مبحث امتثال، مسقطات حکم بررسی می شود. مسقطات حکم 
عبارت است از: امتثال، عصیان، حصول غرض و انتفاء موضوع. در نتیجه، مراحل 

گام  به  گام بررسی تنجز حکم، در سه بسته قابل ارائه است. 
• بسته1: بررسی تنجز در صورت عدم کشف خالف؛ 

• بسته2: بررسی تنجز در صورت کشف خالف؛
• بسته3: بررسی مسقطات حکم.
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بسته1: بررسی تنجز در صورت عدم کشف خالف
مراحل گام  به  گام بررسی تنجز در صورت عدم کشف خالف چنین است:

1. اگر مکلف نسبت به حکم شـــرعی غافل باشد، امتثال آن الزم نیست )قمی، 
1430ق ، 408/4؛ حّلی، 1432ق، 343/8).

2. اگر علم به حکم شـــرعی حاصل شد، امتثال آن الزم است )هاشمی شاهرودی، 
1417ق، 194/4؛ مظفر، 1430ق ، 35/3).

3. اگر اماره معتبری بر حکم شرعی قائم شد، امتثال آن الزم است )هاشمی شاهرودی، 
1417ق، 194/4؛ مظفر، 1430ق ، 35/3).

4. اگر مکلف نسبت به حکم شرعی، جاهل قاصر باشد، امتثال آن الزم نیست 
)انصاری، 1428ق، 575/1؛ حّلی، 1432ق، 533/8).

5. اگر مکلف نسبت به حکم شرعی، جاهل قاصر بوده و متمکن از فحص باشد 
و فحص کرده و به نتیجه نرسیده است، وظیفه اش قبل از هر اقدامی رجوع به اصول 

عملی است.
6. اگر مکلف نســـبت به حکم شرعی جاهل مقّصر باشد، وظیفه اش قبل از هر 
اقدامی فحص از ادله است و اگر حکم را امتثال نکرده است و وقت گذشته است، 

در هر صورت استحقاق عقوبت دارد )حّلی، 1432ق، 533/8).
7. در صـــورت نبود دلیل، اجمال دلیل و تعارض دو دلیل و نبودن مرّجح باید به 

اصول عملی رجوع کرد )انصاری، 1428ق، 25/1 و 19/2؛ خراسانی، 1409ق، 338).
8. اگر ارکان استصحاب تمام باشد، آثار شرعی بالواسطه اثبات می شود )انصاری، 

1428ق، 233/3؛ خراسانی، 1409ق، 414).
9. با اســـتصحاب، آثار عقلی و آثار شرعِی با واسطه لوازم عقلی و عادی اثبات 

نمی شود )انصاری، 1428ق، 233/3؛ خراسانی، 1409ق، 414).
10. هرگاه شـــک در اصل تکلیف باشد، برائت عقلی و شرعی جاری می شود 

)انصاری، 1428ق، 19/2؛ خراسانی، 1409ق، 338).
11. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران بین متباینین باشـــد، احتیاط الزم است 

)انصاری، 1428ق، 195/2و278؛ خراسانی، 1409ق، 358).
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12. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران بین اقّل و اکثر باشد، اقل منجز شده و 
نسبت به اکثر برائت جاری است )انصاری، 1428ق، 315/2؛ خراسانی، 1409ق، 363).

13. هرگاه علم اجمالی منحل شود، نسبت به معلوم تفصیلی تکلیف منجز می شود 
و نسبت به مشکوک برائت جاری است )خویی، 1352، 117/2؛ صدر، 1418ق، 385/2).

14. هرگاه علم اجمالی به صورت دوران امر بین وجوب و حرمت )محذورین( 
باشد، احتیاط ممکن نیســـت و در هر طرف تخییر وجود دارد )خراسانی، 1409ق، 355؛ 

صدر، 1418ق، 409/2).
برای نمونه، اگر مکلف، نســـبت به حکم عدم جواز نماز بر مرکب جهل داشته 
باشـــد، شک در اصل تکلیف است و برائت جاری است؛ در نتیجه، نماز بر مرکب 

جایز و صحیح است. 

بسته2: بررسی تنجز در صورت کشف خالف
مراحل گام  به  گام بررسی تنجز در صورت کشف خالف چنین است: 

1. اگر با حجت جدید، حکم غیر الزامی کشف شده است، امتثال الزم نیست.
2. اگر با یقین جدید، حکم الزامی کشف شده است، دو حالت وجود دارد: 

2.1.  در صورت عدم ارتباط وقایع الحق و وقایع سابق، عمل سابق عقاب ندارد، 
ولی بر اساس حجت جدید، تکلیف الحق لزوم امتثال دارد )مظفر، 1430ق ، 309/2).

2.2. در صورت مرتبط بودن وقایع الحق و سابق، اگر عملی انجام شود، ُمجزی 
نیســـت، چه متعلق یقین، حکم باشـــد و چه موضوع. البته مخالفت با آن تا قبل از 
کشف خالف عقاب ندارد، ولی با کشـــف خالف، واقع، منجز می شود و باید به 

صورت ادا یا قضا امتثال شود )مظفر، 1430ق ، 309/2).
3. اگر با اماره جدید، حکم الزامی کشف شده است، دو حالت وجود دارد: 

3.1.در صـــورت مرتبط بودن وقایع الحق و ســـابق، اگر کشـــف خالف در 
موضوعات باشد، بر اســـاس حجِت جدید، تکلیف، منجز می شود و اعمال سابق 

ُمجزی از واقع نیست )مظفر، 1430ق ، 313/2).
3.2. در صورت مرتبط بودن وقایع الحق و سابق، اگر کشف خالف در احکام 
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باشـــد و دلیلی بر اجزاء قائم شده باشد، عمل انجام شده کفایت می کند و در وقایع 
الحق، بر اساس حجت جدید عمل می شود و اگر دلیلی بر اجزاء قائم نشده باشد، 
عمل انجام شده کفایت نمی کند؛ هرچند مخالفت آن تا قبل از کشف خالف عقاب 
ندارد و در وقایع سابق و الحق، بر اساس حجت جدید عمل می شود و باید اعمال به 

صورت ادا یا قضا امتثال شوند )مظفر، 1430ق ، 313/2).
برای نمونه، اگر بعد از اجرای برائت و نماز خواندن بر مرکب، با اماره ای کشف 
خالف شـــود، حکم به اجزاء می شود؛ زیرا در مورد نماز، قاعده »التعاد«1 دلیل بر 

ِاجزاست.

بسته3: بررسی مسقطات حکم 
مراحل گام  به  گام بررسی مسقطات حکم چنین است: 

1. بعد از امتثال حکم، امتثال دوباره الزم نیســـت )خراسانی، 1409ق، 83؛ اشتهاردی، 
1418ق، 77/2؛ صدر، 1418ق، 357/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 247/2؛ مظفر، 1430ق ، 301/2).

2. اگر مکلف تکلیف منّجز را عصیان کرد، امتثال تکلیف الزم نیســـت )آملی، 
1370ق، 395؛ اشتهاردی، 1418ق، 77/2؛ صدر، 1418ق، 357/1؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 247/2).

3. اگر غرض از حکم، حاصل شود، عقل حکم به لزوم امتثال تکلیف نمی کند 
و تکلیف ســـاقط می شود )خراسانی، 1409ق، 79 و 83 و 115؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 247/2 

و420؛ مظفر، 1430ق ، 131/1).
4. در مـــوارد انتفای موضوع که امکان تحصیل غرض وجود ندارد، عقل حکم 
به لزوم امتثال تکلیف نمی کند و تکلیف ســـاقط می شـــود )اصفهانی، 1429ق، 372/2؛ 

اشتهاردی، 1418ق، 77/2؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 247/2).
نتیجه گیری

الگوریتم به مثابه یک دســـتگاه استنباطی است که توسط علم اصول مستدّل و 

ُجود«  ُهوِر َو اْلَوْقِت َو اْلِقْبَلِة َو الرُُّکوِع َو السُّ اَلُة ِإالَّ ِمْن َخْمَسٍة الطَّ ُه َقاَل اَل ُتَعاُد الصَّ نَّ
َ
ِبی َجْعَفٍر أ

َ
1 . قاعده التعاد از روایت »َعْن أ

)کلینی، 1407ق، 405/3( برگرفته شده است و به این معناست که اگر خلل در نماز به جهتی غیر از پنج مورد مذکور در 
روایت باشد، نماز اعاده ندارد. 
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نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد.
البته فقها در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به اســـتنباط حکم شـــرعی 
داشته اند، اما آن  را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو، الگوریتم پیشنهادی این 

جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقها به شمار می رود.
خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن و اجزای حکم یعنی متعلق 
و موضوع اســـت؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا حکم، 
جعل شـــده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا 
خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از 

این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است.
 

آیا در ارتباط با مسأله، 
دلیل دیگري وجود دارد؟

شروع

تعیین اولیه مسأله
(تعیین اجزاء جعل در فرضیه)

بررسی دلیل حکم شرعی 

بررسی مدلول 
انفرادي

بررسی تعارض ادله

بررسی احراز دلیل بررسی داللت 
مطابقی

به دست آوردن اجزاء 
جعل و انشاء حکم

بررسی اقتضا و 
موانع فعلیت 

(بررسی مرتبه فعلیت)

بررسی علم و جهل 
به حکم شرعی 

(بررسی مرتبه تنجز)

حکم

موضوع

متعلق

خیر

آیا دالیل تعارض دارند؟

بله

تعیین دقیق حکم

بررسی دوباره 
مراحل قبل

بررسی مراتب حکم

آیا دلیل لفظی است؟ بله

خیر

بله

خیر

خیر

بررسی مسقطات 
حکم شرعی 

(امتثال حکم)

پایان

آیا یک دلیل در
بلهمسأله یافت شد؟ 

آیا عملیات گذشته به دلیل 
معتبري خاتمه یافت؟

بله

خیر

بلهآیا مرجحی وجود دارد؟

خیر

تعیین اجزاء 
جعل شرعی

آیا مجموعه ادله
غیر معتبر موجب قطع به حکم 

شرعی می شود؟
بله

خیر

بررسی مدلول جمعی

بررسی داللت 
التزامی

روند کلی 
استنباط
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پیشنهاد
پیشنهاد می شـــود کتب آموزشی جدیدی بر اساس فرآیندی که در استنباط طی 
می گردد، طراحی و تدوین شود؛ چرا که آموزش مراحل استنباط با نگاه الگوریتمیک 

کمک شایانی به یادگیری جامعه هدف می کند. 
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اصفهانی، محمدحسین، )1429ق(، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، چاپ دوم، بیروت: . 4

.مؤسسه آل البیت
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قم: دفتر انتشارات اسالمی.
8 . ،(بهسودی، محمد سرور، )1422ق(، مصباح االصول، )تقریرات درس آیت الله خویی

قم: موسسة احیاء آثار االمام الخویی. 
تبریزی، جواد، )1387(، دروس فی مســـائل علم االصول، چاپ دوم، قم: دار الصدیقة . 9
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تونی، عبدالله، )1415ق(، الوافیة فی اصول الفقه، چاپ دوم، قم: مجمع الفکر االسالمی. . 10
حائری، کاظم، )1408ق(، مباحث االصول، تقریرات درس آیت الله شهید صدر، قم: . 11

مطبعة مرکز النشر و مکتب االعالم االسالمی. 
12 . ،حکیم، عبـــد الصاحب، )1413ق(، منتقی االصول، تقریرات درس آیت الله روحانی

قم: دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی. 
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حکیم، محمد تقـــی، )1418ق (، االصول العامة للفقه المقـــارن، چاپ دوم ، قم: مجمع . 13
.جهانی اهل بیت

حکیم، محسن، )1408ق(، حقائق االصول ، چاپ پنجم، قم: کتابفروشی بصیری. . 14
ــــــــ ، )1416ق(، مستمسك العروة الوثقی ، قم: مؤسسة دار التفسیر . . 15
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خویی، سیدابوالقاســـم، )1352(، اجود التقریرات، تقریرات درس محقق نایینی، قم: نشر . 19
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.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
صدر، ســـیدمحمد باقر، )1418ق(، دروس في علم األصول، چاپ پنجم، قم: انتشارات . 22

اسالمی.
عاملی، محمد بن حسن، )1409ق(، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، . 23

.قم: مؤسسه آل البیت
عبد الساتر، حســـن، )1417ق(، بحوث في علم األصول، )تقریرات درس آیت الله شهید . 24

صدر(، بیروت: الدار االسالمیة.
عراقی، ضیاء الدین، )1420ق(، مقاالت االصول، قم: مجمع الفکر االسالمی. . 25
غروی، علی،)1418ق(، التنقیح في شـــرح العـــروة الوثقی،  )تقریـــرات درس آیت الله . 26

خویی(، قم: بی نا.
فراهیدی، خلیل، )1410ق(، کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. . 27
فیاض، اســـحاق، )1422ق(، محاضـــرات فی اصـــول الفقه، )تقریـــرات درس آیت الله . 28

.قم: مؤسسة احیاء آثار االمام الخویی ،)خویی
قمی، ابوالقاسم، )1430ق (، القوانین المحکمة في األصول، قم، إحیاء الکتب االسالمیه.. 29
کاظمی، محمد علی، )1376(، فوائـــد االصول)تقریرات درس محقق نایینی(، قم: . 30

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
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کالنتری، ابوالقاسم، )1383(، مطارح االنظار، )تقریرات درس شیخ انصاری(، چاپ . 31
دوم، قم: مجمع الفکر االسالمی. 

کلینی، محمد بن یعقوب، )1407ق(، الکافي، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب اإلسالمیة. . 32
33 . ،لنگرودی، محمد حســـن، )1376(، جواهر االصـــول، )تقریرات درس امام خمینی

.تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
مظفر، محمد رضا، )1430ق (، أصول الفقه، چاپ پنجم ، قم: نشر اسالمی. . 34
هاشمی شـــاهرودی، ســـیدمحمود، )1417ق(، بحوث في علم األصول، تقریرات درس . 35

آیت الله شهید صدر، چاپ سوم، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسالمی.
هاشـــمی شاهرودی، سیدمحمود، )1431ق(، أضواء و آراء تعلیقات علی کتابنا بحوث فی . 36

علم االصول، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسالمی.

سایت ها
https://www.vajehyab.com/ farhangestan/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88% 
D8%B1% DB%8C%D8%AA%D9%85
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