
 مختصر اصول فقه مرحوم مظفر
همراه با اختصار مباحث رسائل شیخ انصاری 

و 8 سال آزمون دکتری 

نگارندگان
عبداهلل مختاری بهمئی- رضا جمشیدوند

 مجتبی بختیاری

انتشارات چتر دانش



: مختاری، عبداهلل،   ۱۳۷۱ -  ، گردآورنده  سرشناسه   
: مختصر اصول فقه مرحوم مظفر قدس سره همراه با اختصار مباحث رسایل   عنوان و نام پدیدآور  
    شیخ انصاری و ۸ سال آزمون دکتری/نگارندگان عبداهلل مختاری بهمئی، 

    رضا جمشیدوند، مجتبی بختیاری.
: تهران: چتر دانش  ، ۱۳9۸.     مشخصات نشر  

:     ۳۵۱ ص.؛ وزیری  مشخصات ظاهری  
  9۷۸-600-4۱0-۳۷9-4  :  شابک   

 وضعیت فهرست نویسی :  فیپا 
:مظفر،محمدرضا،۱۹۰۴-۱۹۶۴م.اصولالفقه  موضوع

:انصاری،عبداللهبنمحمد،۳۹۶-۴۸۱ق.رسایل.برگزیده  موضوع
: اصول فقه شیعه  موضوع   

   Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction* :  موضوع   
: اصول فقه شیعه -- آزمون ها و تمرین ها)عالی(  موضوع   

 Islamic law, Shiites -- Interpretation and construction --  :  موضوع   
  Examinations, questions, etc(Higher)

: جمشیدوند،   رضا،   ۱۳۷4   - ، گردآورنده  شناسه افزوده 
: بختیاری، مجتبی،   ۱۳۷4 -     ، گردآورنده  شناسه افزوده 

  BP۱۵۵     :  رده بندی کنگره  
  ۲9۷/۳۱۲     :  رده بندی دیویی  
 شماره کتابشناسی ملی : ۵9۷0۲۷۸  

: مختصراصولفقهمرحوممظفرهمراهبااختصارمباحثرسایل نام کتاب   
شیخانصاریو۸سالآزموندکتری  

: چتر دانش ناشر  
: عبداهلل مختاری بهمئی- رضا جمشیدوند- مجتبی بختیاری نگارندگان 

: اول- ۱۳9۸ نوبت و سال چاپ 
۱000 : شمارگان   

 9۷۸-600-4۱0-۳۷9-4  : شابک   
: 4۵000 تومان قيمت  

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کلیه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



سخن ناشر

پرطرفدارترین از یکی بهمنزلهی گرایشهایش، و شاخهها تمام با حقوق رشتهی
رشتههایدانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلومانسانیرابهخودجلبکرده
است؛دانشجویانیکهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودرمناصبوجایگاههای

گوناگونبهایفایوظیفهمشغولمیشوند.
منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویانبرمدار
متمادی سالیان طی که هستند جزواتی و کتب مجموعهی واقع، در دارد، قرار آنها

چنانکهبایدتغییرنیافتهوخودراباتحوالتونیازهایزمانههماهنگنکردهاند.
این،درحالیاستکهنیازمبرمدانشپژوهانبهمجموعههایپرباروسودمند،امری
نیازهای رفع برای ارزشمند و غنی کتب تدوین ضرورت بهاینترتیب، است. انکارناپذیر
علمیدانشجویانرشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،بایدبیشازگذشتهمورد
توجهقرارگیرد؛کتابهاییکهروزآمدیمحتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانش

پژوهانازسویدیگر،موردتوجهولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش،درمقاممؤسسهایپیشگامدرامرنشرکتب
آموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهیبادانشجویانرشتهی

حقوقبردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیازتجربیاتفراوانخودوبارصد
دقیقنیازهایعلمیدانشجویان،بهتولیدآثاریهمتگماردکهمهمتریندستاوردآنها،
تسهیلآموزشوتسریعیادگیریپژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستبا
اینحوزهیعلمیبهمنّصهیظهور ارائهیخدماتدرخشان،شایستگیهایخودرادر

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه 
اللهّم بارك لمحّمد و آله، لله الحمد، أهل الحمد، و ولّيه، و منتهاه، و بدّيه، و الصالة على محمد حبيبه و 

صفّيه، و على آله مفاتيح اإلسالم، و مصابيح الظالم، و عترته الغّر الكرام.

علماصولازجملهعلومیبودهکههمراهبانشرونموفقهبهعرصةعلوماسالمیواردشد.در

خصوصپیدایشعلماصولبینمحققیناختالفاست،لکنآنچهمتقیناست،آناستکهبا

ظهوراسالمضوابطیبرایاستنباطفقهیوجودداشته،هرچندتامدتهامدوننشدهبود.همین

مطلبدرلسانائمههدی)ع(تحتعنوان»علينا القاء االصول و عليكم بالتفرع«،بارهاازسویآنان

صادرشدهاستحتیبرخیازاعالمشیعهدرزمانحضورمعصومدرابوابیچوناجتماعامرونهی

کتابنگاشتهاند.بااینحالبهدلیلحضورمعصوم)ع(نیازچندانیبهاصولفقهدربینشیعیان

احساسنمیشد.درمقابلاهلسنتدرهمانابتداتوسطائمهاربعهآنانکتابنگاشتهشدوسر

اینمطلبواضحاست.باشروعغیبتکبرینیازجدیشیعیاندرباباستنباطاحساسمیشد.

بنابراینبزرگانیچونسیدمرتضیعلمالهدیبانوشتنکتاب»الذریعه الی تحصیل الشریعه«و

شیخطوسیبانوشتنکتاب»عدة االصول«حرکتبهسویاجتهادشروعگردید.بعدازایشان

محققحلیبانوشتنکتابمعارجاالصول،عالمهحلیبانوشتنکتبتهذیبونهایهومبادیو

فرزندشهیدثانیبانوشتنکتابمعالماالصول۱سیرهقدماءراادامهداد.اماکتباصولیقدماء

گاهیشاملمباحثلغوی،منطقی،وادبیبودهوحجممختصریداشت.باظهوراخباریگری

انحطاطاجتهادشروعیبرایفترتاصولفقهبود.امامدعیچوناستادالکلفیالکلوحید

بهبهانیوشاگردانایشانباپایاندادناخباریگریحوزههایعلمیشاهدحضوردوبارهاصول

دراجتهادبودند.دراینمیانعالمفقاهتشاهدظهوردوبرادردرعرصهعلماصولبود.اقدام

1- نام اصلی کتاب معالم الدین و مالذ المجتهدین است، در واقع ایشان مثل سید ابن زهره که کتاب غنیه النزوع الی علمی االصول و الفروع 

را نوشتند، هدفشان نوشتن کتابی در فقه بود، اما به عنوان مقدمه مباحثی در اصول نیز بیان شد که تنها همین بخش از کتاب و در فقه تنها 

باب طهارت آن تکمیل شد. قسمت اصول آن به معالم االصول شناخته شد. همین روش در کتاب کشف الغظاء کاشف الغطاء ادامه پیدا کرد. 

چنانچه معروف است، از شیخ نقل است »هرکس مقدمه اصول کتاب کشف الغطاء را به خوبی بخواند و بفهمد مجتهد است« اهمیت این 

کتاب مشخص می شود.  



ایندوبرادرصاحبحاشیهمرحومشیخمحمدتقیاصفهانیوصاحبفصولشیخمحمدحسین

اصفهانی۱بعدهازمینهتوسعهوترقیعلماصولرافراهمکرد.دقتوباریکبینیشیخاعظم

انصاریدزفولیبانوشتنکتابفرائداالصولعلماصولبهسرحدکمالواتقانرسید.2بزرگان

عراقی،۴محققخوئی، آقاضیاء اصفهانی،۳ نائینی،محقق الکفایه،محقق دیگریچونصاحب

درسطوح رساندند. کمال و تمام به را اصول علم ازشیخاعظم تبعیت با شهیدصدرهرکدام

حوزهعلمیهکتابمعالمدرقدیمودرحالحاضرکتابالموجزبهعنوانمتندرسیسطحیک،

کتابقوانیناالصولدرقدیمودرحالحاضررسایلشیخاعظمبهعنواندروسسطحوکتاب

کفایهبهعنوانآخرینمتناصولیطالبشناختهمیشود.کتاباصولالفقهاستادمحمدرضا

مظفربهتعبیرخودایشانبرایپرکردنخألمیانمعالماالصولوکفایةاالصولاست،چراکه

رسایلشیختنهابخشیازاصولفقهاست،وکتابقوانیناالصولتنهاجوابگویبرخیمسائل

اصولیاست.عموماًطالبوفضالیگرامیونیزدانشجویاننیازمبرمیبرایمطالعههمهمباحث

اصولخواهندداشت،امانهوقتکافیبرایخواندشروحومعاجمچندینجلدیرادارند،ونه

کتبمختصروترجمههاجوابگویآنانخواهدبود.نگارندهبااذعانبهاینمطلب،کتابحاضر

راباتمامجزئیاتوحتیهمراهبامطالبنظریفاقدثمرهعملیباقلمیسادهدراختیارهمه

طالبینمباحثاصولیقراردادهتامفیدفایدهواقعگردد.درخصوصاینکتابنیزنکاتزیر

حائزاهمیتاست:

۱-کتابشاملتماممباحثاصولفقهاستادمظفرواهممباحثونکاتکتابرسایلشیخ

انصاریاست.

1- نظریات این دو در کتب متأخر محل نقد و نظر بوده است، طوری که جلد اول کفایه ناظر به نظرات این دو َعلم ِعلم است.

2- نقش شیخ در تنقیح و تحکیم اصول فقه در کتب بعد از او به وضوح روشن است، در حال حاضر نیز حوزه ای علمیه هرچند شاهد 

نظرات جدیدی بود اما متن و بطن اولیه از آن شیخ اعظم است.

3- آیة اهلل العظمی شیخ محمد حسین اصفهانی غروى، مشهور به کمپانی )1296-1361 ق( کتاب ایشان »نهایة الدرایة فی شرح الکفایة« 

است.

4- شیخ علی بن آخوند مال محمد کبیر زازى عراقی ملقب به ضیاءالدین عراقی )متوفاى 1361 قمرى(، آرا ایشان در کتاب مقاالت 

االصول که به قلم خودشان نوشته شده، و کتاب »نهایة االفکار« تقریر شیخ محمد تقی بروجردى و کتاب »بدایع األفکار« تقریر میرزا 

هاشم آملی نگاشته شده است.



2-دربسیاریازمواردنظراتوآرااندیشمداناصولیباذکرکتابواسامیآناندرجشدهطوری

کهخوانندباتاریخعلماصولنیزآشناخواهدشد.

۳-کتابنهشرحمفصلونهتلخیصمختصراست،بلکهحاویتماممباحثاصولفقهمظفر

بودهالبتهشایانذکراستکهدرکتابرسایلتنهانکاتومباحثضروریموردبررسیودقت

قرارگرفتهاست.

۴-سرفصلهایکتابدقیقامنطبقبرعناوینکتاباصولفقهبودهازاینروطالبینعلمدرپیدا

کردنمطالبدچارسردرگمینخواهندشد.دربرخیموارددویاسهسرفصلدرهمادغامشده

ودلیلآنهممرتبطبودنمباحثباهماستکهبهاینموارداشارهشدهاست.

درپایانبرخودالزممیدانمازتالشهاوزحماتهمهاستادانخودوازهمکاریومشارکت

دوستگرامیواستادارجمندحجةاالسالمجمشیدوندهمچنینبرادرعزیزجنابآقایبختیاری

کهدرتدوینوتهیهزحماتیاینوجیزهمتحملشدهاندکمالتقدیروتشکررابجاآورم.

 ه
َّ
نقله محّمد بن إدريس في آخر السرائر من كتاب  هشام بن سالم، عن أبي عبدالل

صول و عليكم أن تفّرعوا«. 
ُ
ما علينا أن نلقي  إليكم األ

ّ
قال: »إن

السرائر:575/۳.

عبداهللمختاریبهمئی۱۳۹7/۸/۱۰
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مدخل

که است اصول« علم »فایده اصول«، علم »موضوع اصول«، علم »تعریف بحث سه شامل
ضمیمهآننیزمباحثاصولذکرشدهاستکهمداربحثدراینکتاباست.

تعریف�علم�اصول
تعریفعلماصول:

تعریفمشهور)وحیدبهبهانیومحقققمی(:»هو القواعد الممهدة الستنباط االحکام الشرعیه«.
� شهید صدر: »علم بالعناصر المشترکه فی عملیة االستنباط«	
� آیت اهللَّ خویی در محاضرات: »علم االصول هو العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق 	

صولیة 
ُ
استنباط األحکام الشرعّیة الکلّیة اإللهیة من دون حاجة إلى ضمیمة کبرى أو صغرى أ

اخرى إلیه«.

� ه ِصناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق 	
ّ
آخوند در کفایه: »األولى تعریفه بأن

استنباط األحکام أو التی ینتهى إلیها فی مقام العمل«. 

� اگر 	 به کبریاتی است که  فوائد: »علم اصول، علم  و  التقریرات  اجود  نائینی در  محقق 
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صغریات را به آنها ضمیمه کنیم، حکم کلّی الهی استنتاج می شود«. 
� محقق عراقی در نهایة االفکار: قواعد اصولی قواعدی هستند که یکی از خصوصیات زیر 	

را به طریق منع خلو دارا باشند: ۱- راه را برای تشخیص حکم باز می کنند. ۲- وظیفه 
عملی مکلّف را مشخص می کنند. ۳- کیفیت تعلّق حکم به موضوع خود را مشخص 

می کنند.
� امام خمینی)ره( در مناهج و تهذیب: »علم االصول هو القواعد اآللیة التی یمکن أن تقع 	

یة الفرعّیة اإللهّیة أو الوظیفة العملّیة«
ّ
کبرى   استنتاج األحکام الکل

� طریق 	 در  قواعد  این  نتيجه  که  است  قواعدی  مجموعة  اصول  علم  مصنف: 
استنباط حکم شرعی واقع می گردد. قواعدی مانند: صيغه امر ظهور در وجوب 

دارد، یا ظهور قرآن حجت است.

برایمثال:درآیه»أقیموا الصالة«و»إن الصالة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا«صیغهامردر
اولیوجملهخبریهدرمقامانشاءدردومیمحلبحثدرعلماصولاست.اگریکاصولیبه

:ایننتیجهبرسدکهصیغهامرظهوردروجوبدارد،قیاسیبدینشکلطرحمیکند
صغری:»اقیموا«فعلامراست. 

کبری:فعلامرظهوردروجوبدارد. 
نتیجه:پس»أقیُموا«ظهوردروجوبدارد. 

نتیجهقاعدهمذکور»ظهورفعلامردروجوب«یعنی»ظهور اقیموا«برایاستنباطفقیهجهتبه
دستآوردناحکامشرعیاستفادهمیشود.

درخصوصتعریفعلماصولبهنکاتزیربایدتوجهداشت:
� به 	 تعبیر  به فن و بعضی مثل آخوند  تعبیر  از اصول فقه  امام راحل)ره(  بعضی مثل 

»صناعة« کرده اند. 
� تعریف مشهور طبق قول آخوند)ره( جامعیت ندارد، زیرا مباحثی از علم اصول را شامل 	

نمی شود. مباحثی چون ظن انسدادی بنابر حکومت و اصول عملیه.
� با قید شرعیه در تعریف احکام عقلی خارج می شود.	
� با قید فرعیه احکام اصول دین که با عقل شناخته می شوند خارج می گردد.	

اقسام حکم
حکمدرتعریفمذکوربردوقسماست:
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۱-حکمواقعی:حکمیکهبرایفعلمکلففینفسهبدوندرنظرگرفتنقطعوجهلثابتاست.
مانندوجوبنماز،اینحکمازأّدلهاجتهادیقابلدستیابیاست.

2-حکمظاهری:حکمیکهبرایفعلمکلفباتوجهبهمجهولبودنآنثابتاست.مانندحرمت
نگاهبهوجهوکفینزناجنبییاحرمتشربتنباکو.فقیهبرایرفعتحیٌّردراینفرضازأّدله

فقاهییاهماناصولعملیهحکمیثانویبهمقلدمیدهد،کهحکمظاهرینامدارد.
دراینخصوصبایدتوجهداشت:

� تعبیر اجتهادی و فقاهی از وحید بهبهانی)ره( است.	
� به ادله اجتهادی به این خاطر اجتهادی گفته اند چون از تعریف اجتهاد مأخوذ است.۱ به 	

همین خاطر مستنبط احکام واقعی را در مقام کشف دلیل اجتهادی را مجتهد گویند. 
اصطالح فقاهی به خاطر تعریف فقه است،۲ و مستنبط احکام ظاهری را در این حال 

فقیه گویند.
� تعبیر به فقاهتی اشتباه است، چون با افزودن یاء نسبت به اسم مختوم به تاء، تاء آخر 	

حذف می شود، مانند مکة )مکی(.
� دلیل اجتهادی بر دو قسم دلیل لبی و لفظی است. قرآن و سنت دلیل لفظی، اجماع و 	

عقل دلیل لبی هستند. 
� اصول بر دو قسم اصول لفظی و اصول عملی تقسیم می شود. اصول لفظی در فرض شک 	

در مراد متکلم کاربرد دارد. )مانند اصل ظهور( اصول عملی بر دو قسم اصول عامه که 
در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و شامل چهار اصل استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط 
می شود. اما اصول عملی خاص فقط در یک یا چند باب کاربرد دارد مثل اصل حلیت یا 

طهارت. همچنین اصول عملی عامه بر دو قسم شرعی و عقلی تقسیم می شود. 
� حکم واقعی خود به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم می شود. حکم واقعی اولی مخصوص 	

شخص مختار )مثل وضو( است و حکم واقعی ثانوی مخصوص شخص مضطر و مکره 
)مثل تیمم( است. 

موضوع�علم�اصول
درموضوععلماصولاختالفاست:

1- »استفراغ  الوسع  لتحصیل الظن بالحکم الشرعی«. االجتهاد و التقلید )آقا ضیاء عراقی(: ص20

2- »العلم  باألحکام  الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة«. بدائع األفکار )محقق رشتی(، ص6.
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� محقق قمی و مشهور: موضوع علم اصول أّدله اربعه با وصف دلیلیت است.	
� قدماء )سید مرتضی در الذریعه و ابن زهره(: موضوع علم اصول أّدله اربعه، استصحاب، 	

قیاس اصولی )تمثیل منطقی( و استحسان است.
� محقق حلی در معارج: موضوع علم اصول أّدله اربعه و استصحاب است.	
� صاحب فصول: موضوع علم اصول ذات دلیل است.	
� محقق خراسانی: موضوع علم اصول جامع بین موضوعات مسائل علم است. 	
� محقق بروجردی و آیت اهلل سبحانی: موضوع علم اصول حجت است. 	
� شهید صدر: موضوع علم اصول أّدله مشترک )قواعد عام، عناصر مشترک، خیوط عامه( 	

است. به این معنا که در علم اصول از حاالت و ویژگیه  و قوانین مربوط به این موضوع 
بحث می شود. مثاًلً خبر ثقه از جمله أّدله مشترک است و از جمله حاالت عارض بر خبر 

ثقه آن است که گاه در تعارض با خبر دیگری واقع می شود.
� بحث 	 مختلفی  موضوعات  از  بلکه  ندارد  مشخصی  موضوع  اصول  علم  مظفر:  مرحوم 

اصول  عالم  و غرض  اصول مشترک هستند  علم  آنها در غرض مهم  می کند که همه 
استنباط حکم شرعی است.

فایده�علم�اصول
دومقدمه:

۱-اجماالمیدانیمافعالاختیاریمادرشریعتاسالممشمولیکیازاحکامخمسهاست.
2-همچنینمیدانیمایناحکامباعلمضرروری)بدیهی(برمامعلومنیستبلکاکثرآنهاباید

باعلمنظری)کسبی(قابلدستیابیاست.
در نتیجه:علماصولتنهاعلمیاستکهبرایاستعانتوکمکبراثباتایناحکامتدوینشده

است.

تقسیم�مباحث
برطبقتقسیمکتابکهمأخوذازتقسیممحققاصفهانیاست؛مباحثکتابدرچهارمقصدو

یکخاتمهتقسیممیشود:
۱-مباحثالفاظ:درمباحثالفاظازظهورالفاظازجهتعاموکلیبحثمیشود.چهالفاظ
قرآنوسنتباشدوچهدیگرالفاظ.دراینبحثتنهاازهیئتالفاظ)چههیئتجمالتمثل
مفاهیموچههیئتمفرداتمثلاوامر(بحثمیشودوازمواردالفاظسخنگفتهنمیشودزیرا
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قاعدهکلیدراینخصوصوجودنداردوتنهاراهمراجعهبهمعاجملغتاست.
2-مباحثعقلی:درمباحثعقلیازلوازماحکامشرعیبحثمیشود.یعنیالزمهفالنحکم

شرعیچیستکهبردوقسممستقالتعقلیهوغیرمستقالتتقسیممیشود.
۳-مباحثحجت:دراینمباحثازدلیلوحجتسخنگفتهمیشود.

۴-مباحثاصولعملیه:دراینمباحثدربیانوظیفهشخصشاکاست.دراینکتابتنهااصل
استصحابموردبحثقرارمیگیردوسهاصلدیگرراازرسایلشیخانصاریدنبالخواهیمکرد.۱
خاتمهنیزدرتعادلوتراجیحاست،امادراولبابحجتخواهیمدیدکهاینمباحثنیزدر

مقصدسومیعنیمباحثحجتبایدبحثشود.

مقدمه
مقدمهکتابشامل۱۴امراست.

1-�حقیقت�وضع
داللتوضعبرمعانیبهدوصورتمتصوراست:

۱-یاذاتیباشد،مانندداللتدودبروجودآتش،اینصورتصحیحنیست،چونالزمهاینسخن
آناستکهجمیعبشردراینداللتبایدمشترکباشنددرحالیکهباهماختالفدارند.
2-یاوضعیاست؛نظریهصحیحاینصورتاست.البتهدرنحوهوضعآناختالفاست:

� آخوند خراسانی: وضع اختصاص لفظ است )معنای اسم مصدری(	
� شهید صدر و محقق عراقی: وضع مالزمه واقعی بین لفظ و معنا است و سبب این مالزمه 	

وضع واضع و از سنخ جعل و اعتبار است )قرن أکید(
� عالم 	 معنا در  و  لفظ  بین  اتحاد  و  از هویّت  است  عبارت  منتهی االصول: وضع  صاحب 

اعتبار.
� محقق خوئی و نهاوندی: وضع عبارت است از تعهُّد به ابراز معنا.	
� محقق اصفهانی: وضع به عنوان وصفی است که عارض بر »لفظ« می گردد و آن لفظ به 	

صفت »وضع« متصف می گردد.
� مصنف: وضع جعل و تخصیص لفظ به ازاء معنا است. )معنای مصدری(	

1- یکی از شاگردان مرحوم مظفر جناب غالمرضا عرفانیان یزدى سه اصل دیگر را در کتابی تحت عنوان »تتمیم کتاب اصول الفقه« جمع 

آوری کرده است. 
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2-�واضع�کیست؟
واضعلفظبرایمعنایکیست؟سهقولاست:

� واضع هر لغتی شخص معینی است. )مثاًلً واضع لغت عرب یعرب بن قحطان است(. این 	
نظریه صحیح نیست زیرا اگر واضع شخص واحد بود باید در تاریخ لغت هر زبانی ذکر 

می شد، والالزم باطٌل فالملزوم مثله.
� اشاعره، عالمه حیدی و محقق  نائینی: واضع خداوند متعال است به دلیل دو آیه از آیات 	

قرآن.
� مصنف: واضع بشر است. طبیعت بشری باعث شده در طول زمان و در بین ملل مختلف 	

لفظ را وضع کند.

3-�وضع�تعیینی�و�تعینی
وضع به حسب منشأ به دو قسم تقسیم می شود:

� وضع تعیینی: داللت آن ناشی از جعل و تخصیص لفظ به معنا.	
� وضع تعینی: داللت آن ناشی از اختصاص لفظ به معنا به دلیل کثرت استعمال.	

4-�اقسام�وضع�)به�حسب�تصور�معنا(
دروضعبایدتصورلفظومعناصورتگیرد،اینتصوربهدوگونهاست:

� گاهی معنا را با تمام خصوصیاتش تصور می کند در این صورت معنا بنفسه و تفصیاًل 	
تصور شده است.

� گاهی معنا را با یک عنوان کلی و عام تصور می کند، در این صورت معنا بنفسه و اجماالً 	
تصور شده است.

بنابراینوقتیتصوربهدوصورتاست،موضوعلهنیزبهدوصورتکلیوجزئیاستومجموعاً
چهارقسممیشودکهذیاًلذکرشدهاست.

درامکانووقوعدوقسماولوضعبحثینیست.
درامکانقسمسومنیزبحثینیستامادروقوعآنبحثاستکهظاهراًواقعشدهاست.

تنهادرامکانواستحالهقسمچهارمبحثاست.
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وقوعامکاناقسام وضع به حسب معنا
وضع خاص، 

موضوع له خاص
واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ 

واقع شده ممکنرا برای همان معنای جزئی وضع کند.
)اسماء شخصیه(

وضع عام، 
موضوع له عام

واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ 
واضع شده ممکنرا برای همان معنای کلی وضع کند.

)اسماء اجناس(

وضع عام، 
موضوع له خاص

واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ 
را برای مصادیق آن معنای کلی وضع 

کند.
ممکن

واقع شده 
)ضمائر، حروف، 

اسماء اشاره(

وضع خاص، 
موضوع له عام

واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ 
محال محالرا برای کلی آن جزئی وضع کند.

5-�استحاله�قسم�چهارم
آیاقسمچهارموضعامکاندارد؟دوقولاست:

� اکثر اصولیون: قسم چهارم را محال می دانند، زیرا معنای موضوع له که کلی است، بنفسه 	
تصور نمی شود. فقط خاص تصور شده است بنابراین وقتی تصور نشود مجهول بوده و 

حکم بر مجهول هم ممکن نیست.۱
� صاحب بدایع االفکار )محقق رشتی(: قسم چهارم طبق مثال شبح ممکن است. 	

6-�وقوع�قسم�سوم�و�تحقق�در�معنای�حرفی
دروقوعقسمسومبحثینیست.مثالآنهمحروفواسماءمبهممثلاسماءاشاره،ضمائر،

موصوالت،اسماءاستفهاموغیرهاست.
درمعنایحرفیاختالفاست:

� صاحب کفایه و نجم االئمه: موضوع له حروف عین موضوع له اسماء است. بنابراین حروف 	
از جهت موضوع له با اسماء تفاوتی ندارد تنها فرق آن دو در نحوه استعمال است. اسماء 
به صورت مستقل و حروف آلة للغیر به کار می روند. طبق این قول وضع حروف از قسم 

دوم یعنی وضع عام موضوع له هم عام است.
� قول منسوب به نجم االئمه: حروف برای هیچ معنای وضع نشده اند بلکه مانند عالمات 	

اعرابی هستند. 

1- »ذاتی نایافته از هستی بخش/ چون )کی( تواند که بود هستی بخش«. جامی، عبدالرحمان، هفت اورنگ، بخش19، عقد چهارم
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� و 	 صاحب معالم  و  فصول  صاحب  جرجانی،  نائینی،  )محقق  اصوليون  اکثر  و  مصنف 
زیرا معانی اسمی معانی  با معانی اسمی هستند  متباین  محقق خوئی(: معنای حروف 

مستقلی هستند اما حروف معنای مستقلی ندارند.
� تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فیه خاص است.	
� امام راحل: راهی برای اثبات چگونگی وضع حروف وجود ندارد. تنها می توان گفت که 	

موضوع له آنها خاص است. 

درتوضیحقولسومبایدگفت،موجوداتبردوقسمهستند:
� یا فی نفسه بوده و استقالل دارند، مانند جواهر )زید( یا اعراض )قیام زید(.	
� یا فی نفسه استقالل ندارند؛ بلکه وجودشان بسته به دیگری است. مانند نسب و روابط. 	

این وجودات استقاللی ندارند، زیرا در یک قضیه حملی وجود نسبت ناگزیر است، اگر 
گفته شود، نسبت در این قضیه هم استقالل دارد، برای ایجاد رابطه بین طرفین قضیه 
این نسبت هم مستقل است نقل کالم کرده و  باز گفته شود،  اگر  باشد.  باید نسبتی 
می گویم این رابط وجود مستقل ندارد و اگر باز هم مستقل باشد، تسلسل الزم می آید.

حکمتوضعاقتضاءداردکههمبرایمعانیمستقلوهممعانیغیرمستقللفظیوضعکند.
بایکهیئتخاصاست)مانند یا بایکلفظمعیناست)مانندفیومن( یا وضعنسبتها

هیئاتمشتقات(.

نتيجه
حروفماننداسماءموضوعلهدارند.

بااسماءمبایناستچراکهموضوعلهاسماءمستقلاستبرخالفحروفکه موضوعلهحروف
موضوعلهغیرمستقلووابستهدارند.

بطالن دو قول اول
قولصاحبکفایهصحیحنیست،زیرااگرحروفواسماءاتحادمعناییدارندبایدبتوانبهجای

هماستعمالشوددرحالیکهاینامرصحیحنیست.
جوابمرحومآخوندبهایناشکال:دلیلعدمصحتاستعمالتبایندرموضوعلهنیست.بلکه
دلیلعدمصحتاستعمال،شرطواضعاست.واضعشرطکردهکهاسماءبایددرموردیاستعمال
شودکهمعنایمستقلمدنظراستوحروفدرمواردیبهکاررودکهمعنایللغیرمدنظرباشد.
رد جواب مرحوم آخوند:اوالدلیلیبروجوباطاعتازآنچهواضعشرطکردهنداریم،مگر
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مواردیکهخصوصیاتیدرلفظوموضوعلهمدنظرباشد.ثانیااگرواضع،واجباالطاعههمباشد،
مخالفتبااوموجبعصیاناستنهاشتباهبودناستعمال.

توضيح بيشتر
نقشحروفایجادرابطهوپیوندمیانالفاظوکلماتمستقلوبیربطاست.

وضع در حروف از قسم سوم است.
اوالًوجودنسبتهاقائمبهطرفینقضیه)موضوعومحمول(است.

ثانیاًهرنسبتیبانسبتهایدیگرتبایندارد.
ثالثاًنسبتهاوجودخارجیجزئیدارند.

رابعاًنسبتهادرعالمخارجنامتناهیهستند.
بنابراینواضعناچاراوضعیکعنوانکلیاستاینعنوانکلیخودبهحملشائعمعنایجزئی

داردامابهحملاولیذاتیمعنایمستقلدارد.

7-�استعمال�حقیقی�و�مجازی
استعمالبرسهقسماست:

� استعمال حقیقی: استعمال لفظ در معنای موضوع له خودش.	
� و 	 با وجود شباهت  معنای موضوع له خودش  غیر  در  لفظ  استعمال  استعمال مجازی: 

قرینه.
� استعمال غلط: استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له خودش بدون قرینه و مشابهت.	

آیاصحتاستعمالمجازیمنوطبهترخیصواضعاستیابستهبهذوقوعالقهاست؟دونظریه
است:

� قدماء: چنین استعمالی متوقف بر ترخیص و اذن واضع است.	
� متأخرین و مصنف: صحت چنین استعمالی بسته به ذوق سلیم و عالقه است، چون 	

وجدان چنین استعمالی را صحیح می داند و لو واضع آن را منع کرده باشد. موئد آن 
اشتراک اغلب معانی مجازی در لغات مختلف است.

8-�داللت�تابع�اراده�است
داللترابهسهقسمعقلی،طبعیووضعیتقسیمکردهاند،داللتوضعیخودبردوقسملفظی
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ووضعیاست.
داللتوضعیلفظیبردوقسمتقسیمکردهاند:

� انتقال ذهن به معنا به مجرد صدور لفظ از الفظ هرچند الفظ آن را 	 داللت تصوری: 
قصد نکرده باشد. 

� قصد 	 و  بوده  متکلم  مقصود  معنا  که  به صورتی  معنا  بر  لفظ  داللت  تصدیقیه:  داللت 
استعمال آن را داشته باشد.

دالتتصوریدوشرطدارد،اوالًلفظبرایمعنایوضعشدهباشدثانیاًسامععالمبهوضعباشد.
داللتتصدیقیهچهارشرطدارد:

� متکلم در مقام بیان و افاده باشد. 	
� متکلم جدی بوده و قصد شوخی نداشته باشد.	
� متکلم به معنای کالم خود التفات داشته و آن را قصد کرده باشد.	
� قرینه ای برخالف معنای موضوع له نصب نشده باشد.	

داللتتابععلمبهوضعاست،مقصودداللتتصوریهاست.
داللتتابعارادهاست،مقصودداللتتصدیقیهاست.

را ایشانداللت بود. الدینطوسی نصیر برد،جنابخواجه اینمطلبپی به اولینکسیکه
ازبابمجازداللتگفتهمیشودوتنهایک منحصردرتصدیقیهمیداند.داللتتصوریتنها

تداعیمعانیاست.

9-�وضع�شخصی�و�نوعی
وضعبهحسبمعنابهدوقسمتقسیممیشود:

� وضع شخصی: واظع لفظ را بنفسه و با تمام خصوصیاتش وضع کرده است، مانند وضع 	
اعالم شخصیه مثل زید.

� وضع نوعی: واضع لفظ را بوجهه و با عنوان عام و کلی تصور کرده است، مانند هیئت 	
مشتقات مثل اسم فاعل.

10-�وضع�مرکبات
وضعموادمفرداتوضعشخصیبودهولیوضعهیئاتمفرداتوضعنوعیاست.اماآیاعالوهبر
ایندوقسم،وضعسومیبهناموضعمرکباتمانندهیئتترکیبیهبینمبتداوخبرنیازاست؟
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مصنف:نیازبهوضعسومیبهناموضعمرکباتنیستولغومحضاستبلکهغرض)یعنیافاده
مقصود(بادوقسمدیگرحاصلمیشود.

11-�عالمات�حقیقت�و�مجاز
گاهیانسانعلمبهوضعداردواینعلماویاازطریقتنصیصاهللغتحاصلشدهیاخوداو

ازاهللغتاست.)اهللغتیعنیساکنانوادی(.
گاهیانساندروضعلفظیبرایفالنمعناشکدارددراینصورتبرایتشخیصمعنایحقیقی

ازمجازیعالماتیذکرشدهاست،مصنفدراینجاسهعالمتراذکرمیکند.
۱-تبادرعالمتحقیقتاست.

بودهوعدمصحتحملوصحتسلب 2-صحتحملوعدمصحتسلبعالمتحقیقت
عالمتمجازاست.

۳-اطرادعالمتحقیقتوعدمآنعالمتمجازاست.

عالمت اول: تبادر
داللتهرلفظیبرمعناخالیازسهفرضنیست:

� یا این ارتباط ذاتی است، قباًلً بیان شد این فرض باطل است.	
� یا این ارتباط وضعی است، که در خصوص معانی حقیقی به کار می رود.	
� یا در صورت وجود قرائن اعم از حالیه و مقالیه )لفظیه( است.	

تبادریعنی»انسباقمعناازلفظبدونقرینه«.
تمسک تبادر به متفاوت، قول دو قائل که میشود دیده بنابراین است. وجدانی امری تبادر

میکنند.)مانندبحثصحیحیواعمی(
تبادربردوقسماست:

� تبادر معنا از یک لفظ بدون قرینه، به این تبادر، تبادر حاقی گفته می شود که محل 	
بحث است.

� تبادر معنا از یک لفظ با قرینه.	

درتبادراشکالیوجوددارد،بهاینصورتکهتبادرزمانیانجاممیشودکهعلمبهوضعداشته
باشیمدرحالیکهمابرایعلمبهوضعمتمسکبهتبادرشدهایم.

جوابازاشکالمذکور:
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� نسبت به عالم به وضع و اهل لغت: )در اینجا دو علم وجود دارد( تبادر بر علم اجمالی 	
به وضع متوقف بوده در حالی که علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادر است.

� نسبت به جاهل به لغت و اجنبی: باید گفت در خصوص جاهل به لغت تبادر معنا ندارد. 	
البته امکان دارد که اجنبی با مشاهده تبادر اهل زبان، برای او هم اماره ای برای تبادر 

حاصل  شود.

عالمت دوم: صحت حمل و عدم آن و صحت سلب و عدم آن
بیانشدصحتحملوعدمصحتسلبعالمتحقیقتبودهوصحتسلبوعدمصحتحمل
عالمتمجازاست.امابرایتوضیحبیشتربایدگفتبرایتشخیصصحتحملیاصحتسلب

بایدقضیهحملیهایجادکردوبهیکیازسهطریقزیرآزمایشکرد:
۱- با حمل ذاتی اولی )اتحاد مفهومی(:بهاینصورتکهمعنایمشکوکراموضوعولفظرا
محمولقرارداده،ومالحظهکنیماگرحملآنصحیحبوددراینصورتعالمتحقیقتواگر
حملصحیحنبودوسلبصحتداشتعالمتمجازاست،مثاًلً»أسد«کهلفظمشکوکاسترا

محمولومعنایمشکوک»الحیوانالمفترس«راموضوعقرارمیدهیم.
2- با حمل شایع )اتحاد مصداقی(:درصورتیکهآزمایشاولواجبندارد،مثاًلًدولفظانسان
وضاحکرادرنظرگرفتهوباحملاّولیمیبینیمکهحملشانصحیحنیست،یعنیازنظرمفهوم
باهممّتحدنیستندیعنیمفهوم»االنسان«عبارتاز»ضاحک«نمیباشد.حالازراهحملشایع
صناعیآزمایشمیکنیمکهدرخارجچگونهاست؟بهروشسابقمعنایمشکوکراموضوعقرار
میدهیمولفظرابرآنحملمیکنیمومیگوییم»الّضاحکانسان«میبینیمکهحملصحیح
بودهوچونحملبهنوعشایعصناعیمیباشد،بیانگرآناستکهایندومعنادرخارجمّتحدند.

حالچهاتّحادشانبهنحوتساوییابهنحوعموموخصوصمنوجهویاعموممطلقباشد.
را لفظ و موضوع را از مصادیق معنای مشکوک یکی  نداد نیزجواب قبل آزمایش اگر -۳
محمولقراردادهوآزمایشراامتحانمیکنیم.مثاًلًیکیازمصادیقارضمثلترابراموضوعو
صعیدرامحمولقرارمیدهیم»الترابصعید«درصورتصحتحملدانستهمیشودکهلفظ

صعیدبرایمطلقوجهاالرضوضعشدهاست.

تنبيه
اشکالدوردرتبادردرعالمتدومهمجریانداردبهاینصورتکهعلمبهوضعمتوقفبرصحت
حملوعدمصحتسلباست،درحالیکهصحتعملوصحتسلبزمانیمحققمیشودکه
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