
، ٩٣پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسالمی: ف
١١٥-۱۳۲، ص١٣٩٢تابستان
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چکیده
ـ  ٬آیـد ه ضـمیری مـی  گاھی پس از عام که به حسب ظاھر موضوع حکمی قرار گرفت ل و توسـط دلی

آنگـاه ایـن پرسـش مطـرح     ٬کنـد به برخی افراد آن رجوع میر شود که این ضمیبیرونی یقین حاصل می
گردد یا عموم عام ھمچنـان بـه   شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن میمی

بـه طـور عمـده سـه     ٬له وجـود دارد قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجھه با دو ظھور که در مسـئ 
العمـوم و  تقدم اصـالة -١آورد:میبه بارفقھی را ص اند که ھر یک نتیجه خای متفاوت ارائه دادهنظریه

توقـف در  -٣اسـتخدام نشدنیجارقول به و رفع ید از اصالةالعموم -٢ی ضمیرتصرف در ناحیه
مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل 

ی دوم را نظریهت نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نھای
کند.اختیار میآن راتقویت و 

رفع ید٬اَصالة عدم االستخدامم،اصالة العموع،رجور،ضمی:ھاکلید واژه

٢٣/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٩/١٠/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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طرح مسئله

ی دالیـل بیرونـی یقـین    وسیلهو به ٬شودضمیری ذکر می٬به دنبال کالم مشتمل بر عامیگاھ
ی افراد عام نیست، بلکـه ضـمیر صـرفاً بـه برخـی از      ھمه٬گردد که مرجع این ضمیرحاصل می

که آیا رجوع ضمیر به برخی از افـراد عـام   شودیمال این پرسش مطرح د. حگردافراد آن بر می
اختصاص یابد؟ شود که حکم عام نیز به برخی افراد آنعام است و سبب مییکنندهصیتخص

میـان اصـولیان در   ه یا رجوع ضمیر به برخی افراد عام مقتضـی تخصـیص نیسـت؟ ایـن مسـئل     
اختالف است و ثمرات فقھی و حقوقی دارد.

مطرح است : ت ضمیر به برخی افراد عام به دو صورع ی رجومسئله
کـه بـه   دیـ آیمـ ضمیری بـه میـان   ٬گاھی در کالم مشتمل بر عام پیش از ذکر حکم الف :

...قـات المطلّو«به عنوان مثال: در .کندیمدالیلی این ضمیر صرفاً به برخی از افراد عام رجوع 
ای به گونه٬جمع محلی به الف و الم، مفید عموم است٬قاتی المطلّواژه»نھحق بردّأزواجھن أ

بـه  » واجھنَّزأر ضمید؛ و گیرو ھم مطلقات بائن را فرا می٬شودکه ھم شامل مطلقات رجعی می
و کندیمبرخی از افراد عام یعنی مطلقات رجعی رجوع ه دلیل خاص، مانند اجماع یا روایت، ب

ھم پس از ضمیر آمده است.» حق بردھنا«م حک
دیگـر  ت در واقع خارج از بحث و اختالف نظر اصولیان است. به عبـار ٬این صورت مسئله

، راجع به برخی از افراد عـام ایـن حالـت    ضمیریِگرصیتخصمراد اصولیان از بحث در نقش 
به دلیل اینکه پیش از حکم آمده و با رجوع به برخـی از  »نَّزواجَھأ«در » ھُنَّ«ر نیست زیرا ضمی

ابتـدا ازواج مطلقـات   انھمـ موضـوع حکـم، از   شـود یمافراد عام یعنی مطلقات رجعی، سبب 
بـه  م موضوع نیست، بلکه عام و ضـمیر  عام تما٬در این مثال٬رجعی باشد و به معنای دقیق کلمه

و نـه اینکـه حکـم    ٬ص اسـت باشند و حکم از آن موضوع مُخَصَِّمجموع موضوع حکم میطور
ام ص. آنچه در مباحث عـ ص، و حکم مُخَصَّبه امر مُخَص٬َّمُخَصِّص است، فرق است میان حکم

ـ ست، و نه حکـم متعلـق بـه امـر مُخ    ص او خاص محل بحث است حکم مُخَصَّ و لـذا  ، صصَّ
ـ   )یعامی (حکم عام٬توان گفت: در چنین کالمیمی گرچـه بـه   د وجود ندارد تـا تخصـیص یاب

) در فـرض یـاد شـده بـه     ٣/٣٧٦،روحـانی ١/٣٦٢٬،آخوند خراسانی(تصریح برخی اصولیان 
یافتـه، و عـام مـورد تخصـیص قـرار      ی رجوع ضمیر به برخی افراد عام تخصیص تحققوسیله

سازد که تعبیر آنـان از روی مسـامحه و   مل در حقیقت تخصیص روشن میگرفته است، ولی تأ
از تحقق تخصیص سخن گفت...توانینماست، زیرا به بیان دقیق اینجا ییمجاز گو
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با این توضیح که مقصود از تخصیص محدودیت حکم عام به بخشی از مصادیق عام است، 

شـود،  رای عام ثابت است اخراج مییعنی در تخصیص بعضی از افراد عام از تحت حکمی که ب
شده ھنوز حکمی برای عام ثابت نیست تا با رجوع ضمیر به بعضـی  در فرض یادکهیدر حال

کـه مقصـود و منظـور    آن گونـه ٬عام مورد تخصیص واقع شود و عنوان تخصـیص  ٬از افراد آن
تحقق یابد. ٬است ن اصولیا

عـارض  »تقالمطلَّا«ل پیش از آنکه حکم بر ک»نَّھبرَدِّحقُِّأَزواجھُنَّ أ...قاتلمطلَّا«در مثال 
»طلقات رجعیم«یی خاص قطعی به بعضی از افراد آن یعنقرینهبنا بر»نَّزواجھأ«ضمیر ٬شود 

در٬دھـد حکمی بر آن تعلق نیافته تخصـیص مـی  به حقکند و موضوعی را که ھنوز رجوع می
در ایـن سـخن تنھـا    .»نَّبردھحقُّأةجعیالرِّقاتِالمطلَّزواجُأ«واقع مثل این است که گفته شود: 

ی مُخَصِّصـی محـدودتر   به واسطه٬در آنی حکم و دامنه٬یک موضوع و یک حکم وجود دارد 
، در خصـوص برخـی از شـوھران مطلقـه ھـای رجعـی      د،نگردیده است و حکم احقیت بـه ر 

نیست و لذا بیان آخوند خراسانی و تخصیصی در میان ٬به بیان دقیقس ختصاص نیافته است. پا
صاحب منتقی االصول باید حمل به تسامُح یا مجاز گردد.

ب: صورت دوم مسئله در واقع یکی از مسائل باب عام و خاص، که مبحـث مناقشـه میـان    
اند. صورت ی عمده در مسئله ارائه دادهآنان سه نظریهخواھد آمداصولیان قرار گرفته و چنانکه 

٬مسـتقل بـه طـور  خـود  ٬ظـاھر بـه حسـب  و ٬شود در کالمی عام وارد می: است که مسئله این 
و این جمله مشتمل بر ضـمیری  د شوای ذکر میو بعد از آن جمله٬گیردموضوع حکمی قرار می

کنـد و در عـین   صرفاً به برخی افراد عام رجوع مـی ٬ی دیگریکه به دلیل اجماع و یا ادلهت اس
و «ی ی شـریفه مثـل آیـه  ت.ضمیر اخذ شده اسـ ھمودر موضوع آن حال حکم دیگری آمده و

» ھنّ...دِّبـرَ حقُّألتھنَّعوُبُوَ«دیفرمایمو در ذیل این آیه ١ءٍروُقُثالثةُنفسھنَّأبِصنَبَّرتَیَقاتُالمطلَّ
)٢٢٨:لبقره(ا

بـه طـور  که جمع محلی به الف و الم و مفیـد عمـوم اسـت    » قاتلمطلَّا«اول آیه یدر فقره
و حکم آن عبارت است از سه طھـر یـا سـه    ٬موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته است٬مستقل

ن.حیض عده نگه داشت
باید گفت که ھر زن مطلقه اعم از مطلقه رجعیـه  ٬و اصالة العموم٬به مقتضای عموم آیه٬پس

ئنـه از قبیـل   حیض عده نگه دارنـد. گرچـه بعضـی مطلقـات با    طھر یا سهیا مطلقه بائنه باید سه

) ١/٣٣٨قرء از الفاظ مشترک است ھم به معنای طھر آمده و ھم به معنای حیض (مجمع البحرین -١
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ولی این ربطی به عموم آیه ندارد.٬صغیره و یائسه و بعضی دیگر بدلیل خارجی عده ندارند

ی مطلقـات  یقین به ھمهبه طور١صبدلیل خا» ھنَّلتُعوُبُ«در » ھنّ«ولکن در ذیل آیه ضمیر 
کند.رجوع می٬کند بلکه به بعضی افراد آن یعنی خصوص مطلقات رجعیهرجوع نمی
ساسی و مھم این است: آیا رجوع ضمیر در چنین کالمی به برخی افراد عام موجـب  سؤال ا

اختصـاص  »مطلقـات رجعیـه  «بـه  »یتربصـن «گردد که حکم شود و باعث میتخصیص عام می
بلکه باید گفت عموم عام، ھمچنان به قوت خود باقی است. صرف رجـوع  ؟داشته باشد یا خیر

ت.ص نیسضمیر به برخی افراد عام موجب تخصی

ی بحثثمره
اگر قائل به تخصیص باشیم باید ملتزم شویم که آیه شریفه تنھا حکم عده مطلقـات رجعیـه   

اما ت.از دلیل دیگر باید جسآن راو حکم مطلقات بائنه در این آیه مطرح نیست کندیمرا بیان 
ھمه زنان ت،اگر قائل به تخصیص نباشیم خواھیم گفت عموم حکم اول به قوت خود باقی اس

مطلقه چه طالقشان رجعی باشد و چه بائن باید سه قرء عده نگه دارند و در ایام عده از ازدواج 
یھـا مطلقـه با دیگران خودداری نمایند. منتھی در ذیل آیه حکم دیگری آمده کـه منحصـر بـه    

بـه ھـا زنرجعی است و آن اینکه شوھران زنان مطلقه ای که طالقشان رجعی است به رد ایـن  
بـه  تواننـد یمـ زوجیت اولی از سایر مردان احق و اولی ھستند یعنی این شوھران در ایام عـده  

زنان خود رجوع کنند و در صورت رجوع سایر مردان حق ازدواج با آنان را ندارند.

محل بحث
که در مورد مثال دو ظھور وجود دارد.گرددیمدر آنچه گذشت روشن تأملبا 
مرجع ضمیر جمـع واقـع شـده    ل که در مورد مثام،در عمو»تقالَّلمطا«یظھور عام یعن-۱
است.
یعنی ظاھر اینست که ضمیر با مرجع خود که عام است مطابقت ،در عمومظھور ضمیر -۲

نه به برخی افراد آن.کندیمدارد و به ھمه افراد آن رجوع 

» اکرم العلماء :« شد مثل اینکه اول بگوید دلیل خاص ممکن است نقلی باشد مثل اجماع یا روایات و ممکن است  عقلی با-١
و ما به حکم عقل دریابیم که ھمه عالمان مراد نیست بلکه مراد عالمان عادل است یعنی ضمیر » و اعتمد علیھم «بعد بفرماید : 

ھم در واژه " علیھم " به برخی عالمان بر می گردد و نه ھمه عالمان 
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ملتزم به حجیت ھر ٬توانینمدر این مورد ٬به مقتضای دلیل خارج٬ولی نکته قابل ذکر اینکه

الظھـور در  ه یعنی مخالفـت بـا اصـال   ر،بین دو مخالفت با ظاھ٬بلکه امر دایر است٬دو ظھور شد
)١/٣٦٢آخوند خراسانی؛٣/٦١٥،جزایریر. (و مخالفت با اصاله الظھور در ضمی٬عام

جعیـات  قات" خصـوص ر و بگوییم مراد از" مطل٬ّبنابراین یا باید از عموم عام رفع ید کنیم
ظاھر اینست که ضـمیر  کهیحالو یا ضمیر را به بعضی افراد مرجع خویش برگردانیم در ٬است

.کندیمبه تمام افراد مطلقات رجوع 
در محـور و مـورد مشـاجره    ٬و با کدام ظاھر باید مخالفت نمود٬در اینکه اینجا چه باید کرد

مورد بحث است.مسئله

در مسئلهاقوال 
سه نظریه ابراز شده اسـت گرچـه برخـی معاصـرین     عمدتاًز سوی اصولیان در این مساله ا

: انددانستهنظریه چھارمی را نیز محتمل 
فیـاض، در ناحیـه ضـمیر (  ١الف : رفع ید از اصاله العموم و قول به عدم جریـان اسـتخدام  

)٣٦٠-٣٦١/ ٢ج ٬صافی٥/٢٨٨٬
)١/٤٩٢،وییخر (و تصرف در ناحیه ضمیم،: تقدم اصاله العموب 

آخونـد خراسـانی  :ع به اصـول عملیـه در مقـام عمـل (نـک     ج : توقف در مقام نظر و رجو
١/٣٦٣(

میان محققین بزرگ علم اصول اختالف نظـر وجـود   ه در این مسالگرددیمچنانکه مشاھده 
لـذا بایـد دیـد کـدام نظریـه از مبنـای       دھدیمدارد و این دشواری و دقیق بودن مساله را نشان 

است و یا برای مساله راه حل دیگری وجود دارد.برخوردارترمستحکمو دالیل ترتدرس

ھادگاهیدتبیین و تحلیل 
یعنی ظھور عـام در عمـوم و ظھـور    ٬در نگاه اصولیان در مورد مناقشه و مواجه با دو ظھور

وجز و سه احتمال وجود دارد که صاحب کفایه با عبـارات بسـیار مـ   ع ضمیر در مطابقت با مرج
):٣٦٣-١/٣٦٢آخوند خراسانی،عمیق خود بدانھا اشاره کرده است (

» المطلقات« یعنی از٬است که از ضمیر معنایی و مرجع آن معنای دیگری اراده شودمنظور از استخدام در مورد مثال  این١
مطلقات رجعیه اراده گردد٬عموم مطلقات و از ضمیر راجع به آن 
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تصرف در عام با اراده خصوص آنچه از ضمیر اراده شده است-١

در مورد و بدین معنا که از ظھور عام در عموم صرف نظر کرده و قائل به تخصیص شویم 
رجعیه اراده شـده اسـت. عالمـه    خصوص مطلقات ٬قات " که عام استمثال بگوییم از " المطلَّ

حلی بعد از نقل آراء برخی عالمان امامیه و اھل سـنت نظریـه وجـوب تخصـیص را بـر سـایر       
) به نظـر وی و برخـی دیگـر اگـر تنھـا ضـمیر       ٢/٣٦٤عالمه حلی،(دھدیماحتماالت ترجیح 

اش مخالفت ضـمیر بـا مرجـع خـویش    تخصیص بخورد و عام به عموم خود باقی بماند، الزمه
) ولی این اسـتدالل بـا توجـه بـه گشـوده      ٬١٣٩ابن شھید ثانی،است که بطالن آن واضح است (

)، در ھمـو بودن باب مجـاز و رایـج بـودن حکـم اسـتخدام از قـوت الزم برخـوردار نیسـت (        
قرینـه و  ٬رجوع ضمیر به برخی افراد عامه خصوص این نظریه محقق خویی بر این باور است ک

تصریح کرده اسـت کـه رجـوع    یعموم اراده نشده است. و٬مرجع ضمیر دلیل بر اینست که از 
خصوص افراد است نه عموم ٬ضمیر به برخی افراد عام قرینه عرفی بر این است که مراد از عام

) و به فرض اینکه قرینه عرفی در میان نباشد این حالت یعنی عود ضـمیر  ٢/٣٦٠صافی،د. (افرا
آخونـد خراسـانی،  د (بر تخصیص عام را داربودننهیقرت دست کم صالحیم به برخی افراد عا

شود کـه بـرای عـام ظھـوری منعقـد نگـردد و مجـالی بـرای اجـرای          ) و این باعث می١/٣٦٣
اصالةالعموم در ناحیه عام باقی نماند. 

م.تصرف در ناحیه ضمیر با حفظ ظھور عام در عمو-٢
٬نیم و بگوییم به مقتضای دلیل خـارجی رفع ید ک٬با مرجعدر مطابقتیعنی از ظھور ضمیر 
و در عین حال مرجع ضمیر که عام اسـت بـه عمومیـت خـود بـاقی      ٬از ضمیر عموم اراده نشده

است. نظر شیخ طوسی و برخی محققین اخیر و معاصر با وجود اختالف مبانی میان آنان با این 
این است که در مورد نظر سازگار است. استدالل شیخ طوسی و پیروانش بر عدم تخصیص عام 

عام است، مادامی که دلیل بر تخصیص آن نباشـد بایـد حمـل بـر عمـوم      » قاتالمطلَّ«مثال لفظ 
گردد و صرف رجوع ضمیر به برخی افراد عام صالحیت تخصیص آن را ندارد، زیرا ھر یک از 

است و خروج ضمیر از ظاھر خود مستلزم خروج عام از ظاھر یضمیر و مرجع موضوع مستقل
.)٬١٣٩ابن شھید ثانیگردد (خویش و مجازیت آن نمی

صاحب کفایه در توجیه این نظریه بر ایـن بـاور اسـت کـه تصـرف در ناحیـه ضـمیر دو        
صورت دارد:

ضمیر از باب مجاز در کلمه به بعضی افرادی که از مرجع اراده شده رجوع کند.-الف 
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در اسـناد، یعنـی   هنتھـی از جھـت توسـع   م٬به تمام افراد مرجع ارجاع کنـیم ٬ضمیر را -ب

بنـا بـر  به طور مجاز به کل اسناد دھـیم کـه   ٬حکمی را که در حقیقت به بعضی اسناد داده شده
آخونـد  (١مجاز در اسناد تحقق پیدا خواھد کرد٬صورت دومبنا برو ٬صورت اول مجاز در کلمه

.)٣٦٢/ ٬١خراسانی
صورت نیبه اکلمه ممکن است و ھم مجاز در اسناد، ی مثال ھم مجاز دراین در آیهبنا بر
لَه خـود بـه بعضـی افـراد     بر خالف معنای موضوعٌ»لتھنَّعوُبُ«ضمیر جمع در گفته شودکه اگر 

؛ و کنـد یمـ پیدا تحققکند در این صورت مجاز در کلمه مرجع یعنی مطلقات رجعیه رجوع می
اسـناد  صـورت نیـ ادر ت،نات و چه رجعیاچه بائکندیماگر گفته شود به کل مطلقات رجوع 

یعنـی احقیـت بـه رد کـه در     ٬می باشد»ماھوله«اسناد به غیر »بعولة المطلقات«احقیت به عموم 
٬و روشن است کـه اسـناد حقیقـی نیسـت    میادادهبه کل اسناد ٬حقیقت به بعض اسناد داده شده

احقیت و اولویـت  ٬مه مطلقاتدلیل خارج مسلم است که شوھران ھه اسناد مجازی است زیرا ب
در ایـام  توانندیمو آنان ٬احق و اولی به رد ھستند٬تنھا شوھران مطلقه ھای رجعی٬به رد ندارند

عده به نکاح اولیه خویش برگردند. 
بـه شـوھران ھمـه    ٬ی شریفه اسناد احق و اولـی بـودن بـه رد   در این نگاه از آنجا که در آیه

٬آخوند خراسـانی، . (گرددیماز آن به مجاز در اسناد تعبیر ٬ی نیستمطلقات اسناد حقیقی و واقع
١/٣٦٢(

نقد التزام به مجاز در اسناد
رسد التزام به مجاز در اسناد، خالی از اشکال نیسـت و بلکـه تـوھمی اسـت کـه      به نظر می

ولی در ٬مجال طرح ندارد، زیرا اسناد حکم بعض به کل، اگر چه در عام مجموعی صحیح است
ت.معقول نیس٬آیدعام افرادی که ھر فرد از آن موضوع مستقلی به شمار می

حکمـی را کـه بـه بعـض     تـوان یمـ چگونـه  ٬ی مذکور که از نوع عام افـرادی اسـت  در آیه
چگونه ممکن است حکم احقیت به رد ؟ت داد؟ مجوز آن چیستباختصاص دارد به جمیع نس

در حالیکه انبات و رویاندن » انبت الربیع البقل «اگر کلمه ای به جای کلمه دیگر استعمال شود مثل اینکه گفته شود:-١
خداست . این مجاز در کلمه است متکلم ربیع را در  سببیت , فاعل حقیقی به شمار آورده و فعل رویاندن را به آن گیاھان کار

اسناد داده است. و ھرگاه ربیع در معنای موضوع له  خود بکار رود  و در عین حال فعل فاعل مختار به آن نسبت داده شود در 
له خود بکار رفته مجاز در کلمه نیست ولی چون اسناد رویاندن به غیر فاعل این صورت چون ھر کلمه ای در معنای موضوع 

تسامح و مجازیت تحقق یافته است اما مجازیت در اسناد است نه در کلمه.٬حقیقی انجام گرفته
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ایـن  د.مطلقـات اسـناد داده شـو   ه شوھران ھمکه اختصاص به شوھران مطلقات رجعیه دارد به

به ھمین دلیل این نظریه از نظر ما مردود است.ة؛ و ادعائی است که عھدتهِ علی مدعی
نظریه رجوع به اصول عملیه-٣

عمـوم و ظھـور   ر پیشتر گفتیم که در محل نزاع در مواجه با دو ظھـور یعنـی ظھـور عـام د    
ی سـوم  مل است که دو مورد آن گذشـت، امـا نظریـه   سه نظریه محت٬تطابق ضمیر با مرجع خود

آنست که از دو احتمال پیشین صرف نظر کرده و به اصول عملیه رجوع گردد.
شـود و  دلیل این نظریه به طوری که خواھد آمد اینست که در فرض مزبور کالم مجمل می

صـول عملیـه   ای جـز رجـوع بـه ا   گردد که در این صورت چارهدستمان از دلیل لفظی کوتاه می
نیست.

ی اختالف بـر ایـن مطلـب اشـاره     مرحوم آخوند خراسانی بعد از طرح مسئله و بیان نکته
مطلـب  بودنقیعم)، ولی کالم او به خاطر کثرت نکات و ١/٣٦٣،آخوند خراسانینک: د (دار

او را دشـوار  یینھـا فھـم نظریـه   ٬از یک سو؛ و ثقیل بودن عبارت در عین ایجاز از سوی دیگـر 
کننـد و بعضـی   که حتی بعضی بزرگان فن با تردید، نظریه او را استظھار مییبه طورسازد، می

اند.دیگر در استنتاج دیدگاه او با اصولیان دیگر دچار اختالف شده
)، ٥/٢٨٥فیـاض، دانـد ( ی رجوع به اصول علمیه را منسوب به وی مـی محقق خویی نظریه

/ ٬٣،جزایـری د (انی آخوند دانستهالعموم را نظر برگزیدهةدیگران قول به تقدم اصالکهیحالدر 
ی او در موضع دھد که به عقیدهنشان میی)، ولی از نظر نگارنده امعان نظر در عبارات و٦١٨

طور کـه در گذشـته بیـان    ھموخالف نه اصل عدم استخدام جریان دارد و نه اصالةالعموم؛ زیرا 
م در عموم و ظھور ضـمیر در مطابقـت بـا مرجـع خـود      شد در مبحث دو ظاھر یعنی ظھور عا

ای جـز توقـف در   شوند در نتیجـه چـاره  مزاحم یکدیگرند؛ لذا ھر دو از درجه اعتبار ساقط می
اصل کالم دو ماند، چون با سقوط ھر مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل باقی نمی

د، آنگاه بـه ناچـار بایـد بـه اصـول عملیـه       گردشود و دستمان از دلیل لفظی کوتاه میمجمل می
)٣٦٢-١/٣٦٣آخوند خراسانی،: نکد. (رجوع شود و به مقتضای آن عمل گرد

اشکال و انتقاداتی از سوی اصولیان ارائه شـده اسـت، بررسـی    گانهسهبرای ھر یک از آراء 
یم مبنـای  ی دوم و سـوم اگـر نگـوی   دھد که نظریهچنانکه خواھد آمد نشان میھاآناز ک ھر ی

رسد که التزام به احتمال اول میبه نظرمستحکمی ندارند. دست کم خالی از مناقشه نیستند؛ لذا 
خـالی از قـوت   ٬ی عام با اراده، خصوص آنچه از ضمیر اراده شده است یعنی تصرف در ناحیه
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نیست.

ی تصرف در عام اشکال بر نظریه
قـات "  کنـیم و بگـوییم مقصـود از " المطلَّ   اینکه در عـام تصـرف   ٬به عقیده برخی اصولیان

خصوص مطلقات رجعیه است و ظھور ضمیر را محفوظ بداریم و بگـوییم بـه مقتضـای اصـل     
ای مبنای درستی ندارد، زیرا اصل , ضمیر با مرجعش مطابقت دارد. چنین نظریه١عدم استخدام

دلیـل حجیـت   نیتـر مھـم عدم استخدام، اصل لفظی است و در جای خود به اثبات رسیده کـه  
بنای عقالست و متیّقن از بنای عقال، اتباع ظھور در تعیین مراد است، نه در تعیین ٢اصول لفظی

آخونـد  ز (کیفیت استعمال، که مثالً: لفظ در معنای مراد به نحو حقیقت بکار رفته یا به نحو مجا
دانیم یما از خارج ممراد متکلم معلوم است وث،در مورد بحکهیحالدر ،)٬١/٣٦٢خراسانی

" فقط رجعیات است، بنابراین دلیلی برای اجرای اصل لفظی بـاقی  ھُنَّعولتکه مراد از ضمیر " بُ
:کندیمماند. مرحوم آخوند تصریح نمی

حجت است که تردید شود چه چیز اراده شده است نـه  ییجاکلی اصالةالظھور در به طور
ھرگـاه معنـای حقیقـی و    مـثالً ) ١/٣٦٣،ھمـو (؟ستدر جائیکه شک کنیم چگونه اراده شده ا

یا ه معنای مجازی لفظ را بدانیم ولی تردید داشته باشیم که آیا متکلم معنای حقیقی را اراده کرد
اصالةالحقیقیه که بخشی از اصالةالظھور است جاری گردیـده  ت در این صور؟معنای مجازی را

مراد است.است که معنای حقیقیشود ظاھر اینو گفته می
مشخص نباشد کـه  د اما اگر مراد متکلم معلوم باشد، ولی کیفیت استعمال لفظ در معنای مرا

کـرد و  توان به اصالةالظھور تمسـک به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز؟ در این صورت نمی

ای دو استخدام از اصطالحات علم بدیع است که از محسنات کالم به شمار می آید مقصود از آن اینست که لفظی که دار-١
اذا :« معناست ذکر شود آنگاه یکی از آن دو معنی از لفظ و معنای دیگرش از ضمیر راجع به آن اراده گردد. مانند قول شاعر 

ن و ازضمیر عاءد بر آن در ) که از لفظ "السماء" بارا٦/٣٧٩ابن منظور،» (باًغضانزل السماء بارض قوم رعیناه  و ان کانوا 
ده است که ھر دو از معانی محازی سما است.ه " گیاه ارائه ش"رعینا

استخدام اقسامی دارد از جمله :
از لفظ معنای مجازی و از ضمیر عائد بر آن معنای مجازی دیگرش اراده شود مانند مثال فوق –الف 
ند آیه مورد مثال ) مان٣٩٦، از لفظ  معنای حقیقی  و از ضمیر راجع به آن معنای مجازی مراد باشد. ( مختصر المصاح -ب 

که از  " المطلقات " معنای عموم و از ضمیر ھن در "بعولتھن " خصوص رجعیات اراده شود.
شیخ انصاری (ره) از اصول لفظیه به امارات ظنیه تعبیر می کند که فقیه به منظور استنباط احکام از ظواھر کتاب و سنت از -٢

)٥٤صآنھا مدد می گیرد.(
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حقیقت یا مجاز بودن لفظ را در معنای مراد بدست آورد، برای تشخیص ایـن معنـا از امـارات    

)ھموت. (گر باید مدد جسدی
المطلقات یتربص «دانیم که از ی مذکور، مراد شارع از عام اول معلوم نیست نمیحال در آیه

ھا اعم از بائنه و رجعیه مراد است یا خصوص رجعیات؟ لـذا  تمامی مطلقه»ثالثة قروءن بانفسھ
عُقالست مـراد قانونگـذار   توان به مدد اصالةالظھور که حجیت آن مبتنی بر بناءدر این ناحیه می

دلیل خارج مـراد شـارع   ک به کم»ھنَّدِّبرَحقُّأعولتھنَّوبُ«ی ضمیر را بدست آورد؛ اما در ناحیه
معلوم و روشن است که تنھا شوھران رجعیات احقیّت به رجوع دارنـد نـه شـوھران مطلقـات     

بائنه.
ست. عقال به مفاد مشـکوک  پس در این ناحیه وجھی و دلیلی برای رجوع به اصالةالظھور نی

ظ کنند، نـه در تعیـین کیفیـت اسـتعمال الفـا     الظھور تمسک میالفاظ تنھا در تعیین مراد به اصالة
رسد استدالل آخوند متین و مطـابق بـا قواعـد اصـولی اسـت، امـا ایـن        میبه نظر)، ٬٣٦٣ھمو(

عد کند، چون برخی بـر  ی تعرف در عموم عام را متقای طرفداران نظریهتواند ھمهاستدالل نمی
و امـر ٬آنع این باورند که در مورد بحث سیاق کالم ظھور دارد در اتحاد مراد از ضمیر و مرجـ 

بین اینکه از ظھور سیاقی رفع ید کنیم یا از اصالةالعموم؟ در چنین مـواردی متفـاھم   ت دایر اس
) و ٢٨٧-٥/٢٨٨فیـاض، عرض جریان اصل عدم استخدام و رفع ید از اصالةالعموم است (نک: 

ت ...از این دیدگاه اسواضح است که استدالل آخوند اجنبیپر 

ی تصرف در ناحیه ضمیر و تقدم اصالةالعموم نقد نظریه
پیشتر گفتیم که در موضع نزاع در مواجه با دو ظاھر سه نظریه محتمـل اسـت کـه طـرح و     

ی اول یعنی تصرف در عام و قول به عدم جریان استخدام در ناحیه ضمیر گذشت.تبیین نظریه
ی ضـمیر تصـرف کنـیم و    ی دوم کـه بـا حفـظ ظھـور عـام در عمـوم در ناحیـه       اما نظریه

ت. مردود اسـ و این دیدگاه نیز به عقیده محقق خراسانی مخدوش اصالةالعموم را مقدم بداریم.
شود که به بعضی افـراد عـام   زیرا وقتی بعد از عام ضمیری ذکر می؛ )٬١/٣٦٣آخوند خراسانی(

کند این صالحیت را دارد که از انعقاد ظھور عـام در عمـوم جلـوگیری    در حکم اول رجوع می
ارت دیگر رجوع ضمیر به بعضی افراد عام گرچه قرینـه  کند و ظھور را از آن سلب کرده، به عب

آن بودنش برای تخصیص و حمل کالم بر خالف ظاھر محرز و قطعی نیست، ولـی صـالحیت   
) طرفداران این نظریه بر این نکته تاکید دارند که ظھور در جایی حجت است که ھمو(د.داررا
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وجود نداشته باشـد، ولـی در   ر،ظھودر کالم چیزی که صالحیت دارد برای قرینه بودن بر عدم

و عدم ظھور عـام  صیبر تخصمبحث ما رجوع ضمیر به بعضی افراد عام صالحیت قرینه بودن 
العموم ی عام جاری ساخت و به اصالةالظھور را در ناحیهتوان اصالةو لذا نمی؛ ددر عموم را دار

)١/٣٦٣، ھمود. (تمسک کر

اشکال محقق نائینی بر آخوند
این ادعا که رجوع ضمیر به بعضی افراد عام به خاطر صالحیت قرینه بودن یی وقیدهبه ع

ی ی عام، مانع تمسک به اصالةالعموم است، پذیرفته نیست؛ زیرا مـالک در مسـئله  بر عدم اراده
این است که کالم مشتمل بر لفـظ مجملـی از لحـاظ معنـا     »ما یصلح للقرینیة«ه احتفاف کالم ب

در عبـارت  »فسـاق «، مثل لفظ اعتماد کردهدر آنکه متکلم بتواند در مقام بیان یابه گونهباشد، 
دانـیم مـدلول آن مرتکـب    با فرض اینکه فاسق مُجمل است، نمی»الفساق مِنھُماکرم العلماء اال«

کنـد  کبیره است؟ یا اعم از کبیره و صغیره. در چنین موردی اجمالِ مُخَصِّص به عام سرایت مـی 
گردد، ولی مبحث ما چنین نیست.انعقاد ظھور عام در عموم میو مانع 

ی مشتمل بـر  ی شریفه جملهدر موضوع بحث ما کالم، متکّفل دو حکم متغایر است، در آیه
حکـم  ر،ی مشتمل بر ضمیکند و آن لزوم تربص و عده است و جملهعام یک حکم را بیان می

جمیـع  یص و عده است. حکم اول برایام تربّکند و آن حق رجوع زوج در ادیگری را بیان می
یک از این دو مسـتقل از دیگـری   و ھرافراد عام ثابت است و حکم دوم برای بعضی افراد عام 

است.
تواند قرینه باشد بر اینکه حکـم اول  ثبوت حکم دوم بر بعضی افراد عام نمی٬بر این اساس 

بـین  و گفته شد دو حکم با ھـم متغایرنـد   ه کگونهھموھم به بعضی افراد اختصاص دارد، زیرا 
)٢/٣٧٤،خویی. ١/٥٥٤،کاظمی(ای نیست تا یکی قرینه بر دیگری باشد دو حکم چنین رابطه

احتمال جریان اصالةالحقیقه از باب تعبد
در مورد بحث عالوه بر آنچه گذشت یک نظریه دیگـر نیـز محتمـل اسـت و آن اینکـه در      

قیقه جریان پیدا کند، اما نه مانند یک اصل عقالنی که حجیت آن از مواجھه با دو ظاھر اصالةالح
باب ظھور نوعی است، بلکه جریان آن از این باب است که اصالةالحقیقه تعبـداً حجـت اسـت؛    

ی آن در معنای حقیقی ظھور نـوعی پیـدا نکنـد.    ای باشد که بواسطهاگرچه کالم ھمراه به قرینه
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ده را صاحب فصول بعد از ترجیح استخدام بـر تخصـیص عـام    ی فیروز آبادی این عقیبه گفته

)٢/٣١٤،فیروز آبادیت. (مطرح کرده اس
ی عام جریان پیدا کرده و مانع تخصیص در صورت پذیرش این مبنا اصالةالحقیقه در ناحیه

ماند.گردد و عموم عام محفوظ میمی
نه از باب تعّبد. چـون  ولی حق این است که اصالةالحقیقه از باب ظھور نوعی حجت است

بـه  ھـا آنی عقالنیه است و در جای خود به اثبات رسیده که حجیـت  این اصل از اصول لفظیه
حجـت  ھستند مرادبه ظنمفیدعقالو نوع ھاانساننوعمناط افاده ظنّ نوعی است، یعنی: چون برای 

تعّبد.ب ظھور نوعی است نه از باشود که حجیت اصالةالحقیقه از باب باشند، لذا گفته میمی

جدی با اراده استعمالی اصل تطابق اراده
مطرح است:  ه ی عمددر گذشته بیان شد که در موضع خالف سه نظریه

-۳ضمیر به نحو مجاز در کلمه یا مجـاز در اسـناد   هیدر ناحتصرف -۲تصرف در عام -۱
رجوع به اصول عملیه  

اه حل مسئله منحصر به این سه طریق نیست، بلکه احتمـال  رھادگاهیدی برخی ولی بر پایه
چھارمی ھم مطرح است؛ این احتمال با مبانی برخی محققین که قائل به عدم مجازیـت در عـام   

) سازگار است ٬٢/٣٧٠خویی؛٬١٩٢کالنتر؛ ٣٣٥-١/٣٣٦،آخوند خراسانی: نکد (انمخصص
عمالی است و گاھی مخـالف، و بنـای عقـال بـر     و آن اینکه گاھی اراده جدی مطابق با اراده است

تطابق دو اراده است، مگر اینکه خالف آن ثابت گردد.
ی ضمیر این تطـابق وجـود نـدارد،    که در ناحیهه ی شریفه به دلیل خارجی ثابت شددر آیه

ی عام موجـود نیسـت. بنـابراین اصـل عقالئـی تطـابق       ولی دلیلی بر تخالف دو اراده در ناحیه
ی ضـمیر  التطـابق در ناحیـه  ی عام محکم و برقرار است و رفـع یـد از اصـالة   در ناحیهارادتین 

ـتھاردی ؛٣٢١-٣٢٣،منتظـری ؛ ٬١/٢٢١مظفرنک : د (شوموجب رفع ید از آن در ناحیه عام نمی ٬اش
انـد، اگـر   ) این نظر که مرحوم مظفر و برخی معاصرین مطرح کـرده ٢/٤٥١تبریزی،؛٣٩٢-٢/٣

تـأثیر در  ی وی بـی توان گفت: که نظریهکم میدست٬ز دیدگاه محقق نائینی است نگوئیم متأثر ا
ی تغـایر دو  د نائینی در حقیقت بر پایهاننھم، چرا که استدالل آنان نبوده استدیدگاه قائلین آن 

ی مشتمل بر ضمیر استوار اسـت.  مشتمل بر عام و جملهدر جملهه حکم و دو موضوع جداگان
)ھمو: ک(ن
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ی عام م تقدم اصالةالظھور در ناحیهتوھ

ی عـام بـر   اصـالةالظھور در ناحیـه  ٬ممکن است گفتـه شـود بـه فـرض تعـارض دو ظـاھر      
ی عـام  ی ضمیر تقدم دارد، زیرا در صورت عمل به اصل ظھور در ناحیـه اصالةالظھور در ناحیه

ل ظھـور در  آیـد، ولـی اگـر بـه اصـ     ی ضمیر پیش میتنھا یک مخالفت با اصل ظھور در ناحیه
کند. یکی رفع ید از ظھور در عمـوم و دیگـر   جانب عام عمل نشود، دو مخالفت تحقق پیدا می

ر پایان توجیـه نظریـه تصـرف در    ه) دآخوند (ر»فافھم«رفع ید از ظھور در جانب ضمیر. تعبیر 
) شاید اشاره به ھمین اشکال مزبور باشد. ٬١/٣٦٣آخوند خراسانیر (ناحیه ضمی

ی عام عمل نشـود،  شکال توھمی بیش نیست، زیرا وقتی به اصالةالظھور در ناحیهولی این ا
تصـرف در ظھـور عـام    ھمـو افتـد و آن  در این صورت نیز یک خالف ظاھر بیشتر اتفاق نمـی 

است. برای اینکه وقتی عام به تصرف درآمد و از آن خاص اراده گردید، ضمیر به تمام مـراد از  
خواھد شد.خاص است راجع ھموعام که 

تقدم اصالة العموم بر مبنای محقق نائینی
به عقیده میرزای نائینی در موضع نزاع، اصـالةالعموم تقـدم دارد، زیـرا جریـان اصـل عـدم       

کند که به ترتیب به تبیین و ی خود سه دلیل اقامه میاو در توجیه نظریهت.استخدام ممکن نیس
:میپردازیمبررسی آن 

ی دلیل اول محقق نائین
ی ضـمیر  شود با جریان اصـالةالعموم در جملـه مشـتمل بـر عـام، در ناحیـه      اینکه گفته می
مبتنی بر این اسـت کـه   ٬)٬١/٣٦٢آخوند خراسانی. ١٣٨ابن شھید ثانی،د، (آیاستخدام الزم می

بـه عبـارت   ١تحق اینست که عام مخصص مجـاز نیسـ  کهیحالباشد درعام مخصص مجاز 
بنـا بـر  عام مُخَصِّص است، برای اینکه مجاز بودندر ناحیه ضمیر مبتنی بر دیگر لزوم استخدام 

گردد.مجازیت عام مُخصِّص عام دارای دو معنی می
جمیع اموری است که مدخول ادات عموم بر آن منطبق است.ن و آیمعنای حقیق-۱
معنای مجازی و آن افرادی است که بعد از تخصیص اراده کنـیم، کـه در ایـن صـورت     -۲

، یعنی در این صورت ضمیر با مرجع خود تطابق پیدا نخواھد کرد.دیآیمتخدام الزم اس

ھمانند محقق نائینی و بسیاری از محققین متاخربر این اعتقاد است که تخصیص عام مستلزم مجازیت در آخوند (ره) نیز-١
عام نیست . مثال " اکرم کل عالم " چه تخصیص به خورد و چه تخصیص نخورد در ھمان معنای حقیقی خود استعمال شده 

)١/٣٣٥خراسانی،نه تصرف در اراده استعمالی (است چرا که به نظر این اندیشمندان تخصیص تصرف در اراده جدیی است



93شمارةفقه و اصول        -مطالعات اسالمی128
تخصیص مستلزم مجازیت عام نیست کـه حـق ھـم ھمـین اسـت، در ایـن       مییبگواما اگر 

معنای حقیقی است و معنای دیگری ھموصورت عام یک معنی بیشتر نخواھد داشت و آن ھم 
)٢/٣٧٠خویی،. (دیآیمبه آن استخدام الزم ریضمجز آن وجود ندارد که از رجوع 

شود : ھر چند تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست، ولی در انتقاد بر این استدالل گفته می
ظاھر کالم این است که میان ضمیر و مرجع آن اتحاد وجود دارد. مراد از ضمیر ھر چـه باشـد،   

ضمیر بعضی افراد اراده شود، خـالف  اینکه از عام جمیع افراد و از؛ و استھمومراد از مرجع 
)٥/٢٩٧فیاض،ت. (عدم استخدام ھمین اسل مراد از اصت؛ و ظاھر اس

دلیل دوم نائینی
است که در تبیین کالم آخوند مبنی بر عدم جریان اصل عدم استخدام ھمودلیل دوم نائینی 

دام بـرای تعیـین   خالصه دلیل این است که اصول لفظیه و از آن جمله اصل عدم استخ. ذکر شد
در مبحـث مـا در اینکـه مـراد از     ؛ و رود و نه برای تعیین کیفیت استعمالمراد متکلم به کار می

بنابراین حتـی اگـر   ت.دانیم مراد از آن مطلقه ھای رجعی اسضمیر چیست؟ شکی نداریم و می
ا موضـوع آن  اصالةالعموم ھم در کار نبود، باز ھم اصل عدم استخدام اقتضای جریان ندارد، زیر

)٥٥٣/ ٬١کاظمیو ٣٧٠-٬٢/٣٧١خوییکه شک در مراد متکلم باشد محقق نیست. (
اشکال بر دلیل دوم 

کنـد و  اصالةالعموم اشکالی مطرح مـی مرحوم نائینی بر دومین دلیل مدعای خود یعنی تقدم
خالصه اشکال وی این است :دھدیمسپس بر آن جواب 

شود، معلوم بودن مراد به خاطر عدم ترتب اثر جاری نمیگرچه اصل عدم استخدام پس از
ولی برای اثبات الزم عدم استخدام جریان دارد. به عبارت دیگر استخدام الزم گرفته که مراد از 

خـویی، د. (کنـ عام، خاص باشد و اصل عدم استخدام برای اثبـات ایـن الزم جریـان پیـدا مـی     
)٥٥٣/ ١کاظمی،و ٣٧٠-٢/٣٧١

که الزم، فرع ملزوم اسـت و در مبحـث   : اشکال مذکور بر این باور استه اسخ بنائینی در پ
بایستی اول عدم استخدام به یـک صـورتی   س ی خاص از عام، الزم عدم استخدام است. پاراده

وقتی اصل عدم استخدام امکان جریـان نداشـته   ؛ و نیز ثابت گرددم ولو با اصل ثابت شود تا الز
-٥٥٤/ ٬١کـاظمی ٣٧٢/ ٢،خوییدم استخدام با اصل ثابت گردد. (باشد، ممکن نیست الزم ع

٥٥٣(
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اشکال صاحب محاضرات بر دلیل دوم نائینی

ھرچند مراد از ضمیر معلوم است و کسی کـه  : وی در نقد استدالل نائینی بر این باور است
، تـا  کند که نفس ضمیر در چیزی ظھـور دارد مدعی جریان اصل عدم استخدام است، ادعا نمی

گفته شود که اصالةالظھور در صورت شک در کیفیت استعمال جریان ندارد، بلکـه فقـط بـرای    
بلکه ادعا این است که سیاق کـالم در اتحـاد، مـراد از ضـمیر و     د،کنتعیین مراد جریان پیدا می

مرجع ظھور دارد.
عموم، و در و در مبحث ما امر دایر است بین رفع ید از ظھور سیاقی و رفـع یـد از اصـالةال   

ت. امثال چنین موارد متفاھم، عرفی تقدیم اصل عدم اسـتخدام و رفـع یـد از اصـالةالعموم اسـ     
)٢٨٧-٢٨٨/ ٥فیاض، ؛, پاورقی٢/٣٧١خویی،(

دلیل سوم نائینی بر تقدم اصالةالعموم 
از نظر نائینی به فرض اینکه جریان اصل عدم استخدام با علم به مـراد پذیرفتـه شـود، بـاز     

گردد، کـه  آن با اشکال مواجه خواھد شد و آن اینکه اصل عدم استخدام وقتی جاری میجریان 
و مـا  » بتهسداً و ضَرأایت ر: «استخدام از جھت عقدالوضع باشد. به طور مثال اگر متکلم بگوید 

علم داشته باشیم که مرادش از ضمیر رجل شجاع است. در اینجا امر دایر اسـت بـین اینکـه از    
" رَجلِ شجاع اراده شده باشد تـا اسـتخدام الزم نیایـد و اینکـه مـراد از آن حیـوان       لفظ " اَسَد

. دیآیممُفترس باشد، که در این صورت استخدام الزم 
شـود کـه مـراد از    شویم و با آن ثابت مـی در امثال این نکات قائل به اصل عدم استخدام می

ی مـا از ایـن قبیـل نیسـت. یعنـی      قشه"اَسَد" رجل شجاع است نه حیوان مُفترس، اما مورد منا
ضمیر در خصوص رجعیات استعمال نشده است؛ بلکه ضمیر اسـتعمال شـده در آنچـه مرجـع     

پس مـراد از ضـمیر در آیـه،    ه.ی مبارکدر آیه»المطلقات«ظ ضمیر استعمال شده است، یعنی لف
رت است از: عقـد  آن دلیل عبا؛ و مطَلق مطلّقات است و رجعیات به دلیل دیگر اراده شده است

اش. پـس  کند بر اینکه زوج احق اسـت بـه رد زوجـه   که داللت می»بردھنَّحقُّأ«الحمل یعنی 
ضمیر بِعَیْنِه در آن چیزی استعمال شده که مرجع استعمال شده است و استخدامی در کار نیست 

١تا اصل عدم آن جاری گردد و با اصالةالعموم معارضه کند.

ظاھر در ادله شرعیه موردی که دوران امر باشد بین رفع ید از اصاله العموم یا رفع ید از اصل آیت اهللا خوییبه عقیده -١
)٣٧٣-٢/٣٧٤،خوییعدم استخدام وجود ندارد لذا از نظر وی این بحث دارای ثمره مھمی نیست . (
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نائینی اشکال بر دلیل سوم

: ی شریفه یعنـی عقدالحمل مذکور در آیهت،این سخن که دال بر اختصاص حکم به رجعیا
ثبوت حکم بر جمیع مطلقات اعم ،ی مبارکهباشد صحیح نیست. مستفاد از آیهمی» بردھناحق«

از بائنات و رجعیات است. در آیه چیزی که بر عدم ثبوت این حکم بر بعضی مطلقات داللـت  
شد، وجود ندارد. اختصاص رجوع به رجعیات فقط به دلیل خـارج از قبیـل اجمـاع یـا     داشته با

. لفـظ در  دیـ آینمـ ثابت شده است و این مثل مُخَصِّص منفصل اسـت، کـه از آن الزم   اتیروا
تخصیص تصرف در اراده جـدی  چرا کهاستعمال شده باشد، »ماثبت لهُ الْحُکمُ واقعا«خصوص 

ی مبارکه خارج از موضوع بحث اسـت، یعنـی:   استعمالی. ولکن آیهیاست، نه تصرف در اراده
ما اینکه ضمیر، اآنچه از خارج ثابت شده اختصاص حکم مذکور در آیه به بعض مطلقات است

پاورقی)  ،٢/٣٧٣خویی،نیست. (عام ھم، درخصوص بعض مطلقات باشد معلومعائد بر

بحثخالصه 
کند سه احتمـال وجـود   ه بعضی افراد آن رجوع میآنجا که بعد از عام ضمیری آید که ب-۱
دارد :

تقدم اصالةالعموم و تصرف در ضمیر–الف
تقدم اصل عدم استخدام و تصرف در عام–ب
توقف و رجوع به اصل عملیه–ج
به نظر آخوند خراسانی رجوع ضمیر به برخی افراد عام صالحیت قرینه بودن بـر عـدم   -۲
پذیرد.لی محقق نائینی این نظریه را نمیرا دارد، وی عموم از آناراده

شده اسـت بـه توقـف    قائلدر نھایت گانهسهمحقق خراسانی بعد از بررسی احتماالت -۳
و صاحب فصـول قـول بـه اسـتخدام را بـر      ل در مقام نظر و رجوع به اصول علمیه، در مقام عم

محقـق  هکـ یحـال دھند و محقق خویی ملتزم بر تخصیص اسـت، در  تخصیص عام ترجیح می
دانند.نائینی اصالةالعموم را مقدم می

میان محققین از اصولیان متأخّر یک اسـتدالل مشـترک   م در رد جریان اصل عدم استخدا-۴
دارد و آن اینکه: اصول لفظیه برای تعیین مراد متکلم است، نه برای تعیین کیفیـت اراده و  د وجو

ل.استعما
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موم و قول به عدم جریان استخدام خالی از قوت نیسـت،  به نظر نگارنده رفع ید از اصالةالع
زیرا سیاق کالم ظاھر در این است که بین ضمیر و مرجع آن اتحاد وجود دارد و رجوع ضـمیر  
به برخی افراد عام دلیل و قرینه عرفی است که مراد از عام خصوص است نه عموم. در مبحـث  

ود یـا از اصـالةالعموم؟ در چنـین مـواردی     امر دایر است بین اینکه از ظھور سیاقی رفع یـد شـ  
اینکه از عـام  ر متفاھم عرفی جریان اصل عدم استخدام و رفع ید از اصالةالعموم است و التزام ب

و مـراد از اصـل عـدم    ت جمیع افراد و از ضمیر بعضی افراد اراده شـود بـر خـالف ظـاھر اسـ     
استخدام نیز ھمین است.

منابع 
قرآن کریم

تابی٬٬چاپ افست ٬اسالمیه کتابفروشی ،تھران٬ل کفایةاالصو٬محمد کاظم ٬آخوند خراسانی 
ق۱۴۲۲دار الصدیقةالشھیدة ۲٬ج ٬دروس فی مسائل علم االصول ٬میرزاجواد ٬تبریزی 

تنظـیم و نشـر آثـار    مؤسسه٬قم ٬خمینی درس اماماتتقریر٬االصول تنقیح،حسین،تقوی اشتھاردی
٬۱۳۷۶خمینی امام

،الھـادی طبعـة ، مروحـانی محمـد سیدتقریرات درس آیةاله، ۳ج ل االصومنتقی٬ب حالصاعبد٬حکیم 
۱۴۱۶

تا، بیراالمبسسه صاحؤم٬ت درس میرزای نائینی تقریرا٬اجودالتقریرات ٬سید ابوالقاسم خویی، 
ق٬۱۳۶۵،سسه نشر اسالمیؤم٬،قم٬معالم الدینبن زین الدین، حسن ٬ابن شھید ثانی

تابی٬سسه اسماعیلیان ؤم٬قم ٬خمینی تقریرات درس امام٬ول االصتھذیب٬جعفر ، سبحانی
خویی، تحقیـق و نشـر   تقریرات درس آیةاله العظمی،۲االصول ج الھدایةفی٬حسن ٬صافی اصفھانی 

ق۱۴۱۷ر،صاحب االممؤسسه
مھرمطبعة، ۵ات آیةاله العظمی خویی، ج تقریر٬االصول الفقه محاضرات فی٬محمد اسحاق ٬فیاض 

ق۱۳۹۲،تھران٬دارالکتب االسالمیه ٬عنایةاالصول فی شرح کفایةاالصول ٬سید مرتضی ٬فیروز آبادی 
ق٬۱۴۲۶سسه امام صادق ؤم،قم، ۲ج٬االصول،الی علمصولونھایةال٬حسن بن یوسف،عالمه حلی

٬سسه انتشارات اسالمی ؤم٬قم ٬تقریرات میرزای نائینی ٬صول فوائداال٬محمدعلی ٬کاظمی خراسانی 
تابی

چاپ سنگی٬تقریرات شیخ مرتضی انصاری ٬مطارح االنظار ،کالنتر
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٬تابیمھرمطبعة،قم۳٬ج ٬منتھی الدرایة فی توضیح الکفایة٬سید محمد جعفر ٬جزایریمروج

٬۱۳۷۹العروج ةسسه مطبعؤم،تھران۱٬ج ٬االصول منتھی٬میرزا حسن ، موسوی بجنوردی


