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“Perfect ability” the requirement of creation, actuality or non-
contingency?
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Abstract

Ability is a general requirement of duty which is sometimes considered due to non-
ability to fulfill the duties simultaneously and is known as perfect (legal) ability. The
question is at what stage of percept (creation, actuality and non-contingency); non-
ability to fulfill two duties simultaneously is effective? In this regard, three main
doctrines have developed among Usulis: Akhund and Shahid Sadr maintain that legal
ability is a requirement for the creation stage, Naeini believes that legal ability is a
requirement for the actuality stage, Imam Khomeini, Sheikh Hassan Helli and
Mohaghegh Tehrani are of the opinion that legal ability delimits the non-contingency
stage and has no effect on the two previous stages. In this paper, after explaining
different opinions concerning the above said three doctrines and the problems related
to each opinion, the authors have concluded that: first, the rational ability must be
altered at the creation stage and this stage must be restricted; since absolute speech as
to incapables does not have the excitation and deterrence titles and leads to
burdensome duty and absurdity; second, perfect and legal ability i.e. fulfilling two
inconsistent duties, is of significance at the non-contingency stage; since in cases of
inconsistency, usages of the wise is to consider themselves liable and attempt to find a
way to obey.

Keywords: perfect ability, legal ability, inconsistence, creation stage, actuality stage,
non-contingency stage
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مقدمه

گردد؛ یعنی اگـر مکلـف در میان اصولیان، مشهور است که قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می
ا بـا فقـدان شـرط، زیـر١عاجز باشد و نتواند مأموربه را در خارج انجام دهد، هیچ تکلیفی متوجه او نیسـت

).٣٠٥/ ١؛ مظفر، ٣١٤/ ١شود (ر.ک: نائینی، فوائد االصول، مشروط نیز محقق نمی
هی الصفة ألتـی یـتمکن «قدرت به معنای توانایی انجام فعل و یا ترک آن، از روی اراده و اختیار است: 

).٧٤(جرجانی، » الحی من الفعل و ترکه باإلرادة
ام هر یک متفاوت است:قدرت سه نوع لحاظ دارد که احک

. گاهی منظور از قدرت، در مقابل عاجز بودن از متعلق تکلیف است (تکلیفی که گاهی مقدور است ١
و گاهی غیر مقدور) مثًال موال امر به استهالل کرده است؛ حال نسبت به این تکلیف شـخص نابینـا عـاجز 

شود.ت یا قدرت به درجه اولی یاد میاست و فرد بینا هم قادر است. از این قدرت با عنوان اصل قدر
شـود. از . نوع دّوم جایی است که قدرت به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفتـه می٢

شود.قدرت در این قسم، به عنوان قدرت تام یا قدرت شرعی نام برده می
ت قطعیـه اسـت یعنـی . نوع سّوم قدرت به لحاظ عجز از به دست آوردن موافقـت قطعیـه یـا مخالفـ٣

هرچند که مکلف از اصل موافقت یا مخالفت عاجز نیست لکن عاجز از یقین به موافقت قطعیه یا مخالفت 
داند فعلی یا واجب اسـت یـا حـرام کـه در قطعیه یا هر دو است. مانند دوران بین محذورین که شخص می

ن دارد.جا نه یقین به موافقت ممکن است و نه یقین به مخالفت امکااین
که قسم سّوم از عجز در مرحله تنجز تأثیرگذار است (و ربطی به مرحله انشـاء و فعلیـت نـدارد) در این

شـود: علـم اجمـالی در ای وجود ندارد چراکه عجز مربوط به علم و جهل مکلف است و لذا گفته میشبهه
این صورت منجز تکلیف است.

تالف است که این دو صورت در کدام یک از مراحل حکم اّما در صورت اّول و دّوم از قدرت و عجز اخ
(انشاء یا فعلیت یا تنجز) دخالت دارند؟

متحیر گردد ٢محل بحث این مقاله در قسم دّوم از قدرت است؛ در حالتی که مکلف در صورت تزاحم
اشد ولی در مقـام و نتواند هر دو تکلیف را امتثال نماید، اگرچه قدرت عقلی بر انجام هر دو تکلیف را دارا ب

جـایز ه الزمه این نفی بـود،  الیطاق را ککردند، تکلیف مانفیاشاعره چون استطاعت انسان به افعال خود، پیش از شروع به فعل را البته .1
).296/ 4ی، تفتازان(ر.ك: انددانسته

در که مکلف، به انجام هر دو در یـک زمـان قـا   تزاحم، در اصطالح عبارت است از تنافی دو حکم داراي مالك در مقام امتثال، به سبب آن.2
).428مغنیه، ؛ 22/ 6محمدسعید،حکیم، ؛ 3/463؛ مکارم شیرازي، 26/ 7بحوث ،یست (صدرن
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امتثال، تکلیف به یکی از متزاحمین امکان ندارد زیرا انجام هر کدام از متـزاحمین مقیـد بـه قـدرت شـرعی 

است و در صورتی تکلیف به یکی از متزاحمین فعلی است که متزاحم دیگر را ترک کند.
ای از مراحـل هحال بحث در این است این عاجز بودن مکلف در جمع میـان دو امتثـال در چـه مرحلـ

نماید یـا مرحلـه فعلیـت یـا مرحلـه تنجـز را باشد؟ آیا مرحله انشاء و جعل را مقید میتأثیرگذار می٣حکم
اش وجـود دو تکلیـف فعلـی اسـت کـه کدام از این مراحل محدود نگردد الزمهسازد؟ اگر هیچمحدود می

ما الیطاق است.مکّلف قدرت بر انجام هر دو را ندارد و چنین تکلیفی، تکلیف به 
در پاسخ به این سؤال سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است که در این جستار به بررسی و 
واکاوی این مسالک و تقریرهای مختلف آن خواهیم پرداخت. البته این نکته هم قابل تذکر است که با توّجه 

مره علمی بر آن مترتب است.که این بحث در ارتباط با مراحل جعل حکم است، تنها ثبه این

مسلک اول: قدرت شرعی شرط براي مرحله انشاء
این گروه از اصولیان قائل هستند: قدرت تامه شرط برای مرحله انشاء است و عدم قدرت بر جمـع بـین 

شود. در نتیجه نبوِد قدرت بـر جمـع بـین امتثـالین (قـدرت تامـه یـا امتثالین، باعث عدم انشاء تکلیف می
شود.) مؤثر در مرحله انشاء است و اگر چنین قدرتی نباشد، اصًال تکلیف انشاء نمیشرعیه

در مورد این مسلک یک سؤال بسیار مهم مطرح اسـت کـه بنـا بـر ایـن مسـلک تفـاوت بـین تـزاحم و 
چیست؟ از طرفداراِن این نظریه در پاسخ به این سؤال دو تقریب وارد شده است:٤تعارض

یر مرحوم آخوند ا ز مسلک اّولتقر
ها هم تعـارض خالصه فرمایش آخوند در تفاوت بین تعارض و تزاحم این است که: در تعارض مالک

ها تنافی نیست بلکه در دیگر جوانب تنافی وجود دارد. خصوصیت تزاحم آن دارند، اّما در تزاحم بین مالک
مصلحت در هر دو دلیـل یـا است که در دو دلیل متزاحم، مناط موجود است بر خالف تعارض که مالک و

).١٥٥کفایة االصول، ها موجود نیست (آخوند خراسانی، یکی از آن
این دیدگاه، بر پایه نظریه متکّلمان شیعه در مورد تبعّیت احکـام از مصـلحت و مفسـده اسـتوار اسـت 

ن ایـن ) و بـدو٣٩٥/ ٢؛ خمینی، تهذیب االصول، ٢٤٩؛ حسینی فیروزآبادی، ١٤٩/ ٢(ر.ک: ایوان کیفی، 

مراحل :نداهمحقق اصفهانی فرمود) 1/70درر الفوائد، و تنجز (فعلیت،انشاء،: اقتضاءهستندمحقق خراسانی براي حکم چهار مرحله قائل .3
).4/95روحـانی،  (انـد منتقی االصول بر این کالم اشکال کرده) صاحب 4/235جز (اصفهانی، و تنفعلیت،انشاء،اقتضاء: باشدتا میحکم سه

).2/46، ؛ خویی، مصباح االصول5/328،خویی(ر ك: فعلیت و انشاء،جعل:هستندبراي حکم دو مرحله قائل آیت اهللا خویی
که انند آنمباشندمتناقضیا متضادکه با هم با یکدیگر است بطوريیل دلداشتنِ مقتضاي دو یا چند تنافی، تعارض،اصطالح اصول فقهدر .4

االصـول، علمفیدروسصدر، ؛ 435(ر.ك: حائري اصفهانی،نبودن آنواجبیا حرمتکاري داللت کند و دلیلی دیگر بر وجوبدلیلی بر 
2/541.(
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ماند تا بر اساس آن میان این دو مبنا دیگر فرضی برای در نظر گرفتن مصلحت در یکی از دو دلیل باقی نمی

اصطالح فرق گذاشته شود. بنابراین در متعارضین، مقتضی و مالک حکم در احد الـدلیلین وجـود دارد نـه 
گوید: نماز جمعه، واجب اسـت و میکه هر دو دلیل دارای مالک باشند؛ برای مثال فرض کنید یک دلیل آن

گوید: نماز جمعه حرام است و فرضًا حکم هم منحصر به وجوب و حرمـت اسـت؛ در ایـن دلیل دیگر می
مورد، واضح است که یکی از این دو دلیل، دارای مالک است و امکان ندارد هر دو، واجد مالک باشند. در 

جعه کرد، که از نظر دلیلیت ـ از جهت سند یا داللت و غیره جا که متعارضین هستند باید به آن دلیلی مرااین
ـ رجحان دارد. اّما در متزاحمین، مالک حکم در هر دو وجود دارد مانند وجوب انقاذ دو غریق که هر کـدام 
مصلحت ملزمه دارند؛ در مورد متزاحمین کاری به دلیل آن نداریم که کـدامیک از نظـر سـند یـا داللـت و 

تر اسـت و مصـلحت کـدام بیشـتر تر است بلکه باید ببینیم مالک و مقتضی کدامیک قـوییها قوامثال آن
کنیم گرچه دلیل دیگر از نظر داللـت، تر داشت، طبق آن، عمل میاست؛ هر کدام که مالک و مقتضی قوی

ارجح باشد و اگر مقتضی هر دو مساوی بود، در انتخاب یکی از متزاحمین مخیر هستیم.
چه از قبیل متعارضین بودند، به هر کدام کـه اگر دو دلیل در برابر یکدیگر قرار گرفتند چنانکهنتیجه این
تر کنیم و اگر از قبیل متزاحمین بودند، به هر کدام که مقتضی و مالکش قـویتر بود عمل میداللتشان قوی
).١٩٥/ ٥نمائیم (فاضل لنکرانی، بود، عمل می

اشکاالت کالم مرحوم آخوند
داند؛ ولی نباید تزاحم را این تقریب بنابر مسلک عدلیه است که احکام را تابع مصالح و مفاسد میاّوالً 

) در مسالک دیگر ٤٠٨/ ٤به نوعی تفسیر کنیم که فقط مسلک عدلیه را شامل گردد؛ (سبحانی، المحصول، 
٥هم تزاحم و تعارض وجود دارد.

کنیم، ایـن کشـف مـالک بعـد از خطاب کشف مالک مـیکه گفته شد که ما بعد از سقوط دو ثانیًا این
سقوط دو خطاب چگونه ممکن است؟ در فرمایش مرحوم عراقی آمده اسـت از راه مـدلول التزامـی کشـف 

گردد که بحث است ؛ ولی بر فرمایش ایشان این اشکال وارد می)٤١٤/ ١پذیرد (عراقی، خطاب صورت می
لتزامی ثابت خواهد بود؟ یا بعد از سقوط مـدلول مطـابقی مـدلول آیا بعد از سقوط مدلول مطابقی، مدلول ا

/ ٧؛ صدر، بحوث فی علـم االصـول، ٣٧٠/ ٣گردد؟ (ر ک: خویی، مصباح االصول، التزامی نیز ساقط می
).٦٣٤/ ٥؛ همو، مباحث االصول، ٢٦٣

اساس دیدگاه آیت اهللا خویی این مسأله هیچ ربطی به مسأله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ندارد زیرا مسأله تزاحم بر پایه عـدم  برالبته .5
که وجـود مـالك یـا عـدم آن، تـأثیري در تحقّـق       متوجه او در ظرف اطاعت بنا شده است، بدون اینتوانایی مکلّف بر جمع میان دو تکلیف

اساس تنافی دو حکم در مقام جعل و واقع بنا نهاده شده است و این نیـز ربطـی بـه وجـود     چنین مسأله تعارض برمزاحمت داشته باشد. هم
محاضـرات ،خویی(مصالح و مفاسد هیچ دخالتی در دو مسأله تزاحم و تعارض نداردمالك و عدم آن ندارد؛ بنابراین مسأله تبعیت احکام از

3/220.(
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یر شهید صدر از مسلک اّول تقر

کند و اگر مکلف مرحله انشاء را محدود میشهید صدر هم قائل هستند که قدرت بر جمع بین امتثالین
نتوانست مثًال بین نماز و ازاله را جمع کند، هر دو قابل جعل و انشاء نیست. البته ایشان بر خـالف مرحـوم 

داننـد کـه در تـزاحم اند، تفـاوت را در ایـن میآخوند که تفاوت بین تعارض و تزاحم را در مالکات دانسـته
م بر امر به مهم وارد است) و در تعارض ورود مطرح نیست.است (اشتغال به اه٦ورود

چنان که مقید به قدرت عقلی هسـتند و اگـر قـدرت بـر آن نباشـد در دیدگاه ایشان خطابات شرعی هم
شود، مقید به قدرت شرعی هم هست؛ مراد به قدرت شرعی در اصطالح ایشان این اسـت حکم انشاء نمی

داشته باشد. فرض کنید در آخر وقت هم ازاله واجب است و هم نمـاز که مکلف به ضد آن واجب اشتغال ن
جا شرط انشاء وجوب ازاله این است واجب است و فرض آن است که نماز در آخر وقت اهم است؛ در این

که مکلف مشغول به نماز نباشد و اگر اشتغال به نماز پیدا شد، شـرط محقـق نخواهـد بـود و أصـًال انشـاء 
گردد. در نتیجه وقتی عبد اشتغال به نماز پیدا کـرد، موضـوع وجـوب ازالـه اله مرتفع میوجوب نسبت به از

شود.مرتفع می
که اگر برای کسـی امتثـال ازالـه که در وجوب ازاله یک قدرت عقلی شرط است و آن هم اینحاصل آن

کـه اگـر آن اینجا یک قدرت شرعی هم مطرح اسـت و اش نیست؛ اّما در اینممکن نبود، وجوبی بر عهده
کسی به ضدی مشغول گردد که از نظر اهمیت از رتبه کمتری نسـبت بـه ازالـه برخـوردار نباشـد (حـال یـا 

مساوی است یا بیشتر) در این صورت نیز ازاله واجب نیست.
حال همین مطلب فارق بین باب تزاحم و تعارض خواهد بود؛ به این معنا که در باب تزاحم مسـأله بـه 

طور که در باب ورود بیان نمودیم: منافاتی بین دو دلیـل وارد و مـورود وجـود کند و همانمیورود بازگشت
که تکلیف از همان ابتدا به صورت مشـروط ندارد، در تزاحم هم بین متزاحمین تنافی وجود ندارد به دلیل آن

با همدیگر دارای جعل شده است؛ بر خالف تعارض که در آن دیگر ورود مطرح نیست و در نتیجه دو دلیل
).٦٤/ ٧تنافی هستند (صدر، دروس فی علم االصول، 
دالیل شهید صدر برای ورود در تزاحم

کنند:ایشان دو دلیل اقامه می
الف) دلیل عقلی

گیـرد، دو صـورت اهمال در مقام خطاب معنی ندارد و لذا در مقابل خطابی کـه بـه واجـب تعلـق می

اجود التقریراتنائینی،است (ر.ك: ورود، به معناي خروج حقیقی یک شیء از موضوع حکم دیگر است که منشأ این خروج، تعبد شرعی .6
).2/532؛ حکیم، محسن،489منتظري، ؛ 2/511
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ل شد به این معنا که نماز واجب است اگرچه در حـال مشـغول بـودن بـه متصور است: یا باید به اطالق قائ

واجب دیگر؛ یا باید قول به تقیید را انتخاب نمود به این صورت که امر به نماز باید مقیـد بـه عـدم مشـغول 
شدن به واجب اهم یا برابر بوده باشد.

شود به چه دلیـل الق دارد، سؤال میاگر قائل به این شرط در مقام جعل نشویم و بگوییم: انشاء ازاله اط
موال امر به ازاله را مطلق آورده است؟ منظور از این اطالق یا مکلف کردِن بنده به انجـام ضـدین اسـت کـه 
تکلیف به ضدین ممتنع است و یا منظور موال منصرف کردن مکلف از نماز و وادار نمـودن بـه انجـام ازالـه 

ن است که یا نماز اهم است که ترجیح مرجوح بر راجح خواهد گردد زیرا فرض آاست که موجب خلف می
شد و اگر هر دو مساوی هستند، در این صورت ترجیح بال مرجح خواهد بود.

شود، یکی از سه اشـکال رخ بنابراین اگر امر به ازاله مطلق است و شامل صورت اشتغال به نماز هم می
دهد:می

ازاله حتی در حین اشتغال به نماز.الف) امر به ضدین: وادار کردن مکلف به
ب) ترجیح مرجوح بر راجح: زیرا فرض آن است که امر به نماز اهم است.

: که ترجیح بدون مرجح است.٧ج) انصراف مکلف از مساوی به مساوی
کند که باید در تزاحم قائل به اشتراط عدم اشتغال به غیر شد.بنابراین عقل حکم می

ب) ارتکاز عقال
داند؛ ایشان القات خطابات به عرف عرضه شود عرف این خطابات را مشروط به عدم اشتغال میاگر اط

ارتکازی بودن این قید و بدیهی بودن قید مذکور در نظر عرف و واضح بودن ایـن امـر کـه «آورند: چنین می
(صدر، دروس » شودمالکات احکام از نظر اهمیت با هم تفاوت دارند، مانع از تمسک به اطالق خطال می

).٦٥/ ٧فی علم االصول، 
اشکاالت کالم شهید صدر

) ورودی که در بین اصولیین تعریف شده است آن است که دلیلی وارد شود و مـا متعبـد بـه آن دلیـل ١
؛ مغنیـه، ٧٥٠/ ١شویم و با ورود آن دلیل موضوع دلیل دیگر خود بـه خـود منعـدم شـود (ر.ک: أنصـاری، 

صدر در باب تزاحم بحث کردند، ورود دلیل نبود بلکـه عبـارت بـود از عـدم )؛ ولی ورودی که شهید٤٣٢
جا انعدام موضوع است ولی نه با ورود دلیل، بلکه با اشتغال و امتثـال اشتغال مکّلف به اهم؛ بنابراین در این

شود.مکلف موضوع منعدم می

یک اهـم  در صورتی که متزاحم دیگر اهم باشد ورود از یک جانب است؛ اما اگر هر دو متزاحم مساوي باشند و هیچکهتوجه آن. نکته قابل 7
گونـه  بر دیگر نبود در این صورت ورود از جانبین است یعنی اگر نجات زید غریق با نجات عمرو غریق مساوي باشد خطاب به مکلف ایـن 

»رط عدم إشتغال بإنقاذ عمر و إنقذ عمرواً بشرط عدم إشتغالٍ بإنقاذ زیدإنقذ زیداً بش«خواهد بود: 
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کننـد کـه در ذیـل قسـم پـنجم میالبته شهید صدر با التفات به این اشکال، ورود را به پنج قسم تقسیم

پنجمین مورد آن است که دلیل وارد، متکفل بیان حکمی باشد که با امتثال آن موضوِع حکمی که «اند: آورده
در دلیل مورود ثابت شده است، برداشته و رفع گردد و مثال این مورد در جایی اسـت کـه دو دلیـل متـزاحم 

به ترتب باشیم که در این صورت با امتثال حکِم أهـم یـا مسـاوی داللت بر دو حکم داشته باشند و ما قائل 
).٦٥/ ٧(صدر، بحوث فی علم االصول، » رودموضوع دیگر مرتفع شده و از بین می

. تعریف شما از تزاحم و ارجاع آن به ورود در تعارض هم وجود دارد؛ تعـارض در جـایی کـه تضـاد ٢
تحـرک نحـو «. مثـال بـارزش آن اسـت کـه شخصـی بگویـد: توان به ورود برگردانـددائمی هم باشد را می

گونـه توان به ورود برگرداند به این صورت کـه خطـاب ایناین را هم می» تحّرک نحو المشرق«و » المغرب
که به سمت مغرب نروی.باشد: به سمت مشرق برو به شرط آن

جا نیز باید بگـوییم: در اینایشان در تقریب خودشان فرقی بین تضاد دائمی و اتفاقی قائل نشدند؛ پس
داند ولی آیا عقـال چنـین مـوردی را از بـاب تـزاحم عرف و عقال چنین موردی را داخل در بحث تزاحم می

گوید در چنین موردی تعارض وجود دارد؟ بله، ممکن است عـرف بـین ایـن دو دلیـل جمـع داند یا میمی
، محاضـرات فـی االصـول خـوییبینـد (رک: مینماید لکن این جمع بعد از تعارضی است که در دو دلیل

).٦٧؛ آملی،٢٠١/ ٣الفقه، 
. این تقریب بنابر قبول ترتب است و بر طبق نظر کسانی که ترتب را قبول ندارند، وارد بـودن یکـی از ٣

متزاحمین معنا نخواهد داشت.

مسلک دوم: قدرت شرعی شرط براي مرحله فعلیت
اند. نتیجه کالم ایشان این است که اگر کسـی قـدرت نـدارد، در شدهمرحوم نائینی به این مسلک قائل 

گردد.یابد و به طریق اولی منجز نمیحقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی
یب مرحوم نائینی از مسلک دّوم تقر

إن مورد التصادم و التنافی فی مورد التعارض هو مقام الجعل و «در أجود التقریرات تصریح شده است: 
ء ینافی جعل اإلباحة أو حکم آخر له فی حد نفسه و هذا بخالف باب شریع فان جعل الوجوب مثًال لشیالت

(نـائینی، اجـود » التزاحم فان التصادم و التنافی فیه لیس فی مقام الجعل و التشریع بل هو فی مقـام الفعلیـة
).٥٠٢/ ٢التقریرات،

مقدمه است:٢توضیح کالم ایشان متوقف بر 
ل) هیچ اشکالی در این امر وجود ندرد که تکالیفی کـه مجعـول اسـت بـه صـورت قضـایای مقدمه اّو 
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گردد؛ به تعبیـر حقیقیه هستند اگر در مقام امتثال با هم تزاحم داشته باشند، موجب تنافی در مقام جعل نمی

ات یابـد، کـه دیگر عجز مکلف در مقام امتثال ربطی به مرحله جعل ندارد. مثًال تعیین غریقی که بایـد نجـ
برای مکلف نجات هر دو در آِن واحد میسر نیست، بر عهده مکلف است و به شارع و جاعل حکم مربـوط 

).٣٠٥/ ٧شود (ر ک: روحانی، نمی
ای که متعلق به احد الضـدین مقدمه دّوم) در تزاحم یک قدرت بیشتر قابل تصور نیست. قدرت واحده

تواند فقط یک تکلیف را انجام دهد. مفروض هم این است میبه صورت علی البدل است و در واقع مکلف 
که قدرت از شرائط تکلیف است و موال در مرحله انشاء تکلیفش را مقید بـه قـدرت نمـوده اسـت و لـذا از 
شرائط فعلیت تکلیف، وجود قدرت است (مانند: إذا دخل الوقت وجب الصلوة؛ فعلیت متوقف بـر دخـول 

هر دو تکلیف فعلی است.توان قائل شدوقت است) نمی
گـردد؛ نتیجـه ایـن حال ناچاریم به این طریق متوسل شویم که یکی از دو خطاب از فعلیت سـاقط می

شود یعنی در صورت مشغولیت مکّلف به اهم گردد که حکم، با انتفاء موضوعش مرتفع میمعالجه این می
نفـی الحکـم «)؛ اّما در صورت تعـارض ٧٠٤/ ٤تکلیف به مهم منتفی خواهد بود (نائینی، فوائد االصول، 

).٥٠٢/ ٢گردد (همو، اجود التقریرات، است و با تحفظ بر موضوع، حکم نفی می» عن موضوعه
اشکاالت کالم مرحوم نائینی

) آیا اطالق هر کدام از دو خطاب به لحاظ اشتغال به خطاب دیگر، در مرحله انشاء مصححی دارد یا ١
حله انشاء به صورت مطلق مصحح دارد و اشکالی ندارد، پس چرا در مرحلـه خیر؟ اگر جعل خطاب در مر

طور کـه نمایید؟ اّما اگر در مرحله جعل اطالق معنی ندارد (همـانفعلیت از آن رفع ید نموده و مقیدش می
کـه بگوییـد: تقیـد مخصـوص شهید صدر فرمودند) پس باید قائل به تقیید در همین مرحله گردیم، نـه این

).٣٦٤/ ٢فعلیت است (ر.ک: صدر، بحوث فی علم االصول، مرحله
طور که در مسلک سّوم هم خواهد آمد مکلف فرمایید: یک قدرت بیشتر وجود ندارد؟ همان) چرا می٢

هم قدرت بر ازاله و هم قدرت بر نماز دارد و تنها محذور آن است که بر جمع بین ایـن دو تکلیـف، قـدرت 
حـده و شرط تکلیف است در مقام متعدد است یعنی قدرت نسبت به هر دو علیندارد. در نتیجه قدرتی که

چه مقدور نیست جمع بین دو تکلیف استمستقًال وجود دارد لکن آن
گردد؟ آیا خطاب تقنینی و شـرعی موجـب تقییـد ) چه چیز باعث تقیید خطاب در مرحله فعلیت می٣

که مقید، حکم عقل است؟است؟ یا این
گـذار در تحقـق و ثبـوت گردد، معنایی ندارد چراکه قانوند: حکم شرعی موجب تقیید میاگر گفته شو

کند و تصرفش مخصوص مرحله انشاء است.موضوع دخالتی نمی
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گویید: مقید عقل است، اگر عقل نظری مراد باشد شـأن عقـل نظـری کشـف اسـت، یعنـی اّما اگر می

د کرده است؛ ولی اگر منظور عقل عملی باشد کـه ایـن نماید مقنن در مرحله انشاء خطاب را مقیکشف می
گردد نه مقام فعلیت؛ یعنی در مرحله امتثال از نظر عقل قبیح اسـت کـه عقل در مقام تنجز و امتثال وارد می

شـود کـه هـر دو خطـاب شارع، مکّلف را بر ترک هر دو تکلیف عقات نماید؛ و معنای این مطلب ایـن می
نجز نیستند.اگرچه فعلی هستند اّما م

مسلک سوم: قدرت تامه شرط براي مرحله تنجز
جمعی از محققان بر این باورند که قدرت، محدود کننده مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری 
ندارد. سالکان مسلک سّوم همه قائل هستند که قدرت تامه شرط برای تنجز است ولی در قدرت بـه درجـه 

اولی اختالف دارند:
امام خمینی و شیخ حسین حلی: هم قدرت تامه شرط برای تنجز است و هـم قـدرت بـه درجـه الف)

اولی (قدرت عقلی و تکوینی برای انجام عمل) شرط برای تنجز است.
ب) صاحب محجة العلماء: قدرت تامه شرط برای تنجز است و قـدرت بـه درجـه اولـی شـرط بـرای 

شود.فعلیت است ولی انشاء می
یه اّول د ر مسلک سّومنظر

برای این مدعا دو تقریب ذکر شده است:
یر اّول: شیخ حسین حلی تقر

حکم تکلیفی به معنای جعل وجوب نیست بلکه مرجع حکم تکلیفی بـه حکـم وضـعی اسـت یعنـی 
طور کـه در احکـام وضـعی گفتـه است. همـان» ثابت شدن تکلیفی بر عهده مکلف«معنای حکم تکلیفی 

اش باشد، بدهی مشروط به قدرت نیست بلکه ثًال اگر شخصی دینی بر عهدهشود قدرت شرط نیست (ممی
وجوب وفا به شرط داشتن قدرت است)، باید بگوییم: احکام تکلیفی نیز مشروط بـه قـدرت نیسـت بلکـه 

منجز شدن تکلیف، مقید به قدرت خواهد بود.
گردد اّما ت و زاجریت انتزاع میبله، اگر علم و قدرت در خارج تحقق پیدا کند از این حکم عنوان باعثی

).١٧٤/ ٣خود حکم وضعی و تکلیفی مشروط به قدرت نیست (حلی،
یه اّول اشکال نظر

شباهت حکم تکلیفی با حکم وضعی در این موضوع خالف ارتکـازات و عـرف عقالسـت چراکـه در 
یقت متفـاوت هسـتند ارتکاز عقال بین احکام وضعی و تکلیفی فرق وجود دارد و این دو دارای حیثیت و حق
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داننـد (ر ک: عالمـه ویژه بر مبنای کسانی که حقیقت حکم تکلیفی را جعل عقوبـت در فعـل و تـرک میبه

که وجوب را به معنای وقوع و تحقق بـر ذمـه بـدانیم ) ـ در نتیجه این٥٧؛ حکیم، محمدتقی، ٨٤/ ١حّلی، 
صحیح نخواهد بود.

که مفاد اش زاجر و باعث است نه اینتوّجه به مفاد اّولیهدر هر حال ظاهر این است که حکم تکلیفی با
اولی احکام تکلیفی، اشتغال بر ذمه باشد و بعد عنوان باعثیت و زاجریت انتزاع گردد (ر.ک: نـائینی، اجـود 

).٣٨٣/ ٢التقریرات، 
یر دّوم: امام خمینی  تقر

له اختالفی هم وجود نـدارد به نظر ایشان شخص عاجز، مخاطب به خطاب شارع نیست و در این مسأ
که تکلیف مشروط به قدرت است؛ ولی چیزی که اهمیت دارد تفصـیلی اسـت کـه ایشـان میـان تکـالیف 

اند.شخصیه و قانونیه مطرح کرده
که توجه خطاب شخصی به عاجز صحیح نیست اّما توجیه خطابات قانونی بـه نحـوی کـه توضیح این

عاجز را شامل گردد، اشکال ندارد؛ معنای خطابات قانونی این است که عقال در مدون کـردن قـوانین فقـط 
داونـد نیـز از دهند بلکه مخاطب ایشان، تمام افراد هستند. خطابات خافراد حاضر را مورد خطاب قرار نمی

جمله خطابات قانونی است و در نتیجه حکم نسبت به عاجز فعلـی اسـت ولکـن بـه خـاطر عجـز منجـز 
طور که در جاهل نیز چنین است. ایشـان بـر انکـار انحـالل تکـالیف قـانونی بـه تکـالیف گردد هماننمی

کید می ).٢٥٤/ ٤رشاد العقول، ؛ و نیز ر.ک: سبحانی، ا٢١٥/ ٢نمایند (خمینی، انوار الهدایه، شخصی تأ
که باید حکم صالحیت تأثیر در نفس مکلف کنند مبنی بر اینایشان در ادامه کالمشان اشکالی بیان می

آورند: صحیح است که حکم باید را داشته باشد ولکن نسبت به عاجز این تأثیر تصور ندارد؛ و در پاسخ می
ست که بیان نمودید ولی در احکـام قانونیـه الزم تأثیر داشته باشد لکن در خطابات شخصی مطلب چنین ا

نیست که حکم شرعی نسبت به همه مؤثر باشد بلکه اگر نسبت به جمـع معتدبـه هـم مـؤثر باشـد، کـافی 
).٢١/ ٢؛ تقوی اشتهاردی، ٢٣/ ٢، مناهج الوصول، همو؛ ٢٤٤/ ١ینی، تهذیب االصول، خواهد بود (خم
گیرد م قانونی یک خطاب است که به عامه مکلفان تعلق میکه در نظریه امام خمینی هر حکخالصه آن

و هیچ تعدد و تکثری در ناحیه خطاب وجود ندارد بلکه تعدد و تکثر در ناحیه متعلق (مکلفان) وجود دارد.
یه امام خمینی  شواهد نظر

نمایند:ایشان برای نظریه خود به شواهدی استناد می
جا به خطاب واحـد همـه را مری دعوت و فراخوانی کند، در اینالف) وجدان: اگر فردی قومی را برای ا

که هر فردی دارای خطاب مستقل باشد ولو به نحو انحالل.دعوت کرده است، نه این
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کـه شود چه حاجتی به انحالل است؟ و بعد از اینب) لغویت: وقتی بدون انحالل، غرض برآورده می

ود.یک خطاب کافی است، خطاب متعدد لغو خواهد ب
ج) مورد نقض: اگر در خطابات انشائی (اوامر و نواهی) قائل به انحالل باشیم، باید در اخبار هم قـول 

کـه خبـر که قطعًا در خبر انحالل جایز نیست زیرا در این صـورت الزمـه اینبه انحالل را پذیرفت در حالی
باشد (خمینی، تهذیب االصـول، های متعددی وجود داشته کاذب باشد این قول است که در این مورد دروغ

٣٣٨/ ٢.(
تأمل در شواهد کالم امام

شود و این اعتبـار بـه مراد از انحالل مشهور، کثرتی اعتباری است که به حکم عقال عارض بر حکم می
خاطر آن است که حکم مرتبط با امری متکثر است.

ر در ناحیه متعلق مانند امر کثرت گاهی در قلمرو موضوع (مکلف) و گاهی در قلمرو متعلق است. تکث
که نماز دارای اجزائی است، امر نیز متکثـر کند به دلیل آنبه مرکبات است که مثًال وقتی موال به نماز امر می

کـه وجـوب، » اکرم الفقهاء«گردد؛ و گاهی در قلمرو متعلق المتعلق است مانند شده و شامل أجزاء هم می
اند، امر هم که فقهاء دارای کثرتمتعلق المتعلق هستند و به دلیل آنحکم است و اکرام متعلق است و فقهاء

).٥١٥/ ٢؛ نائینی، فوائد االصول ١٥١/ ٥، محاضرات، خوییها متکثر خواهد شد (ر ک: به تعداد آن
که موضوع دارای تکثر است، یک اّما قسم اّول (تکثر در قلمرو موضوع) که مورد بحث است به دلیل آن

َها «اد موضوعات متکثر خواهد شد و لذا هر موضوعی خطابی واحد دارد. بنابراین در مانند حکم به تعد َیا أیُّ
ِذیَن آَمُنوا اگرچه از جهت خطاب و ابراز واحد است، لکن به لحاظ منشاء و مبرز متکثر است.» ألَّ

شرعی بایـد مشکلی که سبب شده است که برخی از علمای علم اصول این قول را بپذیرند که خطابات
به تعداد مکلفان انحالل پیدا کند، محذوری عقلی است که در صورت عدم قائل شـدن بـه انحـالل دچـار 
خواهیم شد؛ بایستی احکام شرعی به تعداد افراد متعدد باشد و بر حسب هر فرد باید اراده بعث هـم وجـود 

آید که قائـل در غیر این صورت الزم میداشته باشد و باید عقاب و ثواب نیز به تعداد مکلفان متعدد گردد و 
گردیم که مکلفان دارای تکلیف نباشند و در مورد هر فرد، ثواب و عقاب متصـور نباشـد و برائـت عقلـی در 
شبهات موضوعیه جاری نگردد و این لوازم قابل پذیرش نخواهد بود و در عین حال توجه تکلیف به عاجزان 

د گفته شود که این افراد مورد تکلیف فعلی نباشـند و از تحـت عمـوم و غافالن نیز صحیح نخواهد بود و بای
).٤٥٤و ٤٥٠/ ٣تکلیف خارج گردند (خمینی، مصطفی، تحریرات فی األصول، 

حال با این مطلب آیا شواهدی که امام خمینی بیان نمودند قادرند که از انحـالل مـانع گردنـد؟ اّولـین 
مود با توضیحی که داده شد معلوم گردیـد کـه وجـدان بـر تکثـر شاهد، شهادت وجدان بود که باید اذعان ن
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خطاب و انحالل شهادت خواهد داد.

جا تعدد جعل نیست و تنها لغویت نیز در جایی رخ خواهد داد که احکام متعدد جعل گردد ولی در این
که همان یک جعل مطرح است که بر حسب طبیعتش باید انحالل یابد و این منحل شدن دارای فائده است 

متعدد بودن اطاعت و عصیان است.
اّما در مورد شاهد سّوم و نقض انحالل با اخبار باید گفت: صادق و کاذب بودن از صفات کـالم اسـت 

کند. در نتیجه واحد بودن دروغ یا بیشتر بودن آن، بسـتگی بـه نه از صفات واقعی که کالم از آن حکایت می
تعدد. بدون تردید اخبار از سردی آتش، تنهـا یـک کـالم اسـت و در کالم خواهد داشت که واحد باشد یا م

).١٨٩های زیاد باشد (ساعدی، که دروغنتیجه دروغ واحد خواهد بود نه آن
یه دّوم در مسلک سّوم نظر

قائل است: اصل قدرت داشتن نسبت به متعلق مربوط بـه مقـام محجه العلماءمحقق تهرانی در کتاب 
معنای دّوم (یعنی قدرت بر جمع بین متزاحمین) شرط در مقام تنجز است.فعلیت است و قدرت به 

ایشان سه مرحله حکم را طور دیگری ترسیم کرده و با بقیه اصولیان اختالف اساسی دارد؛ مشـهور سـه 
کنند: جعل و انشاء ـ فعلیت ـ تنجز؛ ولی محقـق تهرانـی گونه تصویر میمرحله را بعد از مرحله اقتضاء این

ید: حکم در مرحله اولی عبارت است از یک نسبت واقعیه بین مولی و عمل؛ وجود چنین نسـبتی بـر گومی
انشاء مولی و مکّلف توقف ندارد؛ مرحله دّوم عبارت است از انطباق حکم کّلی بر شخص که بـر شـخص 

ن مرحلـه تنجـز شود که از آن به فعلیت تعبیر کرده است و مرحله سّوم هماموجود بالغ عاقل قادر منطبق می
).١٨٣/ ٢است (تهرانی نجفی

با توّجه به کالم ایشان اصل قدرت (قدرت به درجه اولی) در مرحلـه انشـاء و تنجـز (اطـالع مکّلـف) 
نقشی ندارد.

یه دّوم اشکال نظر
اّوًال ترسیم مراحل حکم، خارج از اصطالح معروف و مشهور اصولیان است.

قدرت تفکیک شد ادعایی بدون شاهد و غیر قابل تصدیق است. که در این مسلک بین درجاتثانیًا این
در تزاحم بحث در مورد قدرت داشتن نسبت به متعلق است که منظور همان داشتِن قـدرت بـر خـود عمـل 

شود زیرا بحث در باب جمع کردن میـان ذات است و دیگر جمع نمودن میان دو فعل به تکلیف مربوط نمی
دو عمل است.

مایید: قدرت بر خود عمل، در مرحله فعلیت دخالت دارد اّما در تزاحم قدرت دخیل در فرچرا شما می
مرحله تنجز است؟ حکم یک امر انشایی است و تا زمانی که انشاء نشود حکم معنا ندارد و به نسبت واقعیه 
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گویند.که بر آن انشاء صورت نگرفته است، حکم نمی

گیريتیجه
طور کـه قابل پذیرش نیست و تنها مسلک سّوم قابل قبول است ولی ـ همانبه نظر ما مسلک اّول و دّوم

ایم دارای اشکال هستند و باید به طریقه دیگـری ای که در این مسلک مطرح کردهاشاره گردید ـ هر دو نظریه
ه این مسلک تقریر گردد؛ در نتیجه باید گفته شود: قدرت به درجه دّوم شرط در مرحله انشـاء و قـدرت تامـ

٨شرط برای تنجز است.

اّما این ادعا که اصل قدرت (قدرت ناقصه) شرط در مرحله انشاء است با چهار دلیل قابل اثبات است:
) زیرا حقیقت تکلیف ٣٠٥ق است (ر ک: شبر،. اگر تکلیف شامل غیر قادر باشد تکلیف به ما ال یطا١

مکلف قادر بر انبعاث و انزجار باشـد وگرنـه انشاء داعی جعل و زجر است؛ زمانی این داعی وجود دارد که 
شود. حکم عقالیی به قبح تکلیف عاجز ولو در ضمن تکلیف بـه قـادرین بـه نحـو حکـم انشاء محقق نمی

که خطاب از حکیم تنها نسبت به قادرین محدود گردد.کند در اینقانونی، کفایت می
دوده تکلیف نیز معتبر خواهد بدین معنـا طور که در اصل خطاب قانونی اعتبار، در محاین مالک همان

که برخی اوقات اصل حکم دارای مالک است ولی در عموم آن مالکـی وجـود نـدارد و در نتیجـه خطـاب 
مطلق درست نیست چراکه مالک قانونی مشمول مکلفان عاجز نخواهد بود و خطاب مطلـق هـم در مـورد 

عاجزان عنوان داعویت و زاجریت ندارد.
م که مکلف قدرت بر جمع بین دو تکلیف را نداشته باشد، شامل شدن این دو خطـاب . در محل کال٢

برای مکلف مصححی ندارد یعنی اگر در صورتی که جمع بین نماز و ازاله ممکن نباشد باز هم قائل باشـیم 
خطاب نماز متوّجه مکلف است این اطالق دارای مالک و داعی نخواهد بود.

بت به هر یک از دو حکم به لحاظ اشتغال به امتثال مـورد دیگـر بـه چـه به بیان دیگر، صرف قدرت نس
داعی است؟ دو حالت قابل تصور است:

زمـان اسـت کـه الف) اگر منظور موال از این اطالق وادار کردن مکّلف به انجام دو ضد به صـورت هم
تکلیف به ضدین محال و ممتنع است.

ز یکی از متزاحمین منصـرف کـرده و بـه متـزاحم دیگـر ب) اگر هم منظور موال آن است که مکلف را ا
وادار نماید که منجر به خلف و ترجیح مرجوح بر راجح (در صورتی که امر به انجام مهم نماید) یا تـرجیح 

).39(ر ك: یزدي، التعارض، اندهکرددر رساله تعادل و تراجیح به صورت اشاره مطرح صاحب عروهاین مطلب را 8
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بال مرجح (در صورتی که مکلف را از مساوی به مساوی منصرف سازد) خواهد شد؛ و لذا اطالق بال داعی 

در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد.خواهد بود. در نتیجه باید
ُف اللُه َنفَسًا إال وسعها«. آیه ٣ ) محدود به قدرت شـده اسـت و بلکـه محـدود بـه ٢٨٦(بقره، » ال ُیَکلِّ

معنایی شده است که اوسع از قدرت است زیرا محدود به سعه و عدم مشقت شده است و لذا حتی اگـر بـه 
شود که چنین از این آیه برداشت میکند (همتنها مشقت باشد باز هم خداوند تکلیف نمیعجز هم نرسد و

شود ـ بر خالف نظر امام خمینی ـ به دلیل کلمه نفسًا).تکالیف قانونی منحل می
علیـه «عن أبی عبدالله «. در این زمینه روایاتی هم وجود دارد که یکی صحیحه هشام بن سالم است: ٤
ل: ما کلف الله العباد کلفة فعل و ال نهاهم عن شئ حتی جعل لهم اإلستطاعة ثم أمرهم و نهاهم قا» الّسالم

فال یکون العبد آخذًا و ال تارکًا إال بإستطاعة متقدمة قبل األمر و النهی و قبل األخذ و الترک و قبل القـبض و 
).٣٨/ ٥؛ مجلسی، ٣٥٢(ابن بابویه، التوحید، » البسط

ه قدرت تامه که همان جمع بین دو تکلیف است دخیـل در مرتبـه تنجـز اسـت ـ و قـدر اّما این ادعا ک
مشترک بین دو نظریه از مسلک سّوم بود ـ به این دلیل است که: عقال در موارد تکالیف متزاحمه، تکالیف را 

منعی از طرف توان عقال را بدون ردع وگردند و نمیبینند و در پی عالجی در مقام امتثال میمتوجه خود می
شارع تخطئه نمود.

عالوه بر این، بنای عقالی مزبور مورد امضاء شارع هم قرار گرفته است؛ مانند روایتی که در باب تزاحم 
شـود ـ تکلیـف را غسل جنابت و میت آمده است که در این روایت راوی ـ که در زمره عقـال محسـوب می

هـم ایـن امـر را تقریـر کـرده و جـواب » الّسـالمعلیه«امام پرسد چه کنم ومتوجه خود دانسته و از امام می
ـٍد َعـِن اْلَحَسـِن «دهند: می ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلـی َعـْن َأْحَمـَد ْبـِن ُمَحمَّ َو َما َرَواُه َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ْفِلیِسی َقاَل: َسَأْلُت َأَبا اْلَحَسِن َعْن َمیٍت َو ُجُنٍب اْجتَ  َمَعا َو َمَعُهَما َما یکِفی َأَحَدُهَما َأیُهَما یْغَتِسـُل؟ َقـاَل ِإَذا التَّ
ٌة َو َفِریَضٌة ُبِدَئ ِباْلَفْرِض  ).١٠٩/ ١(طوسی، تهذیب األحکام، » ٩اْجَتَمَعْت ُسنَّ

بیننـد و در پـی عالجـی در مقـام امتثـال بنابراین همه عقال در موارد تزاحم، تکالیف را متوجه خود می
ها، پیدا کردن اهم در مقابل مهم است که ضوابط خـاص مربـوط بـه خـود را ترین این راهند که مهمگردمی

داراست.
منابع

، تصحیح و تعلیق: سید هاشم حسینی طهرانی، قم، منشورات جماعة المدرسین التوحیدابن بابویه، محّمد بن علی، 

نِ  ع«هم بر این امر داللت دارد: » السالمعلیه«چنین روایت حسین بن نضر از امام رضا . هم9 سـا الْحأَب أَلْتی قَالَ: سنمنِ النَّضْرِ األرینِ بسنِ الْح
لُ  هما أَیهما یبدأُ بِه قَـالَ ی الْقَوم یکونُونَ فی السفَرِ فَیموت منْهم میت و معهم جنُب و معهم ماء قَلیلٌ قَدر ما یکفی أَحد» السالمعلیه«الرِّضَا  غْتَسـ

)1/102؛ طوسی، اإلستبصار، 1/88الرضا، أخباربابویه، عیون(ابن» الْجنُب و یتْرَك الْمیت ألنَّ هذَا فَرِیضَۀٌ و هذَا سنَّۀٌ
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تا.فی الحوزة العلمیة، بی

، تحقیق و تصحیح: شیخ حسین أعلمی، بیروت، مؤسسة »الّسالمعلیه«لرضاعیون أخبار ا_______________، 
ق.١٤٠٤األعلمی للمطبوعات، 

الحیـاء التـراث، » الّسالمعلیهم«، بیروت، موسسة آل البیت نهایة الدرایة فی شرح الکفایةاصفهانی، محّمدحسین، 
ق.١٤٢٩چاپ دّوم، 

ق.١٤١٩قم، مجمع الفکر اإلسالمی، چاپ اّول، ، فرائد األصولانصاری، مرتضی بن محّمد امین، 
.١٣٧٠، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اّول، النهایه فی شرح الکفایهةنهایایروانی، علی، 

م.٢٠٠٧، تهران، قلم، چاپ اّول، الثالثه فی اسلوبها الثانیةالحلقایروانی، محّمدباقر، 
ق.١٤٢٩، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، چاپ دّوم، هدایة المسترشدینیم، ایوان کیفي، محمدتقي بن عبدالرح

، تهـران، مؤسسـة الطبـع و النشـر درر الفوائد فی الحاشیة علـی الفرائـدآخوند خراساني، محمد کاظم بن حسین، 
ق.١٤١٠التابعه لوزاره الثقافه و االرشاد االسالمی، چاپ اّول، 

ق.١٤٠٩، چاپ اّول، (ع)، قم، موسسة آل البیت االصولکفایة_________________________، 
.١٣٨٠النجف، چاپ اّول، ة، نجف، مطبعمنتهی األفکارآملی، هاشم، 

ه، الشـریف الرضـی، چـاپ اّول، ، تحقیـق و تعلیـق: عبـدالرحمن عمیـرشرح المقاصـدتفتازانی، مسعود بن عمر، 
ق.١٤٠٩

، چـاپ اّول، »اللـهرحمه«سة تنظیم و نشر آثـار امـام خمینـی ، تهران، مؤستنقیح األصولتقوی اشتهاردی، حسین، 
ق.١٤١٨

.١٣٢٠، تهران، محجة العلماءتهرانی نجفی، هادی بن محّمد امین، 
یفاتجرجانی، محّمد بن علی،  .١٣٧٠، تهران، ناصر خسرو، التعر

دار احیـاء العلـوم ، قـم، الفصـول الغرویـة فـی األصـول الفقهیـةحائری اصفهانی، محّمدحسین بن عبدالرحیم، 
ق.١٤٠٤االسالمیه، چاپ اّول، 

، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، قاعدة ال ضرر و ال ضرار__________________________، 
ق.١٤١٤

، قم، کتاب فروشی فیروزآبادی، چاپ چهـارم، عنایة األصول فی شرح کفایة االصولحسینی فیروزآبادی، مرتضی، 
ق.١٤٠٠

ق.١٤٠٨، قم، کتابفروشی بصیرتی، چاپ پنجم، حقائق األصولم، محسن، حکی
ق.١٤١٨، چاپ دّوم، )ع(، قم، مجمع جهانی اهل بیت االصول العامة للفقه المقارنحکیم، محّمدتقی، 

ق.١٤١٤، قم، مؤسسة المنار، چاپ اّول، المحکم فی اصول الفقهحکیم، محّمدسعید، 
ق.١٤٣٢مکتبه الفقه و االصول المختصه، چاپ اّول، ، قم، اصول الفقهحلی، حسین، 
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ق.١٤١٥، چاپ دّوم، »اللهرحمه«، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی أنوار الهدایةخمینی، روح الله، 

.١٣٨٢، مقرر: جعفر سبحانی، قم، دارالفکر، چاپ اّول، تهذیب االصول___________،  
، چاپ »اللهرحمه«، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی لی علم األصولمناهج الوصول إ___________، 

ق.١٤١٥اّول، 
یرات فی األصولخمینی، مصطفی،  ق.١٤١٨چاپ اّول، ،، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتحر

ق.١٤١٧، قم، دار الهادی، للمطبوعات، چاپ چهارم، محاضرات فی االصول الفقه، أبوالقاسم، خویی
ق.١٤١٧، مقرر: محّمدسرور واعظ الحسینی، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، مصباح االصول___________، 

ق.١٤١٣، قم، دفتر آیت الله سّید محّمد حسینی روحانی، چاپ اّول، منتقی االصولروحانی، محّمد، 
ق.١٣٨٠بستان ، تا٢٦، شماره مجله فقه اهل بیت، »های قانونینظریه خطاب«ساعدی، جعفر، 
ق.١٤٢٤، چاپ اّول، »الّسالمعلیه«، قم، مؤسسه امام صادق إرشاد العقول الی مباحث األصولسبحانی، جعفر، 

، (ع)، مؤسسـة امـام صـادق ، مقرر: محمود جاللی مازندرانی، قـمالمحصول فی علم اُالصول___________، 
ق.١٤١٤چاپ اّول، 

ق.١٤٠٤، قم، مکتبة المفید، واعد الشرعیةاالصول االصلیة و القشبر، عبدالله، 
، مقرر: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دایره المعارف الفقه بحوث فی علم االصولصدر، محّمدباقر، 

ق.١٤١٧اإلسالمی، چاپ سّوم، 
ق.١٤١٨، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، چاپ پنجم، دروس فی علم االصول__________،
ق.١٤٠٨، مقرر: سیدکاظم الحائری، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمی، چاپ اّول، ث االصولمباح__________، 

ق.١٤٢٦، قم، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اّول، التعارضطباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 
تهران، ، تحقیق و تعلیق: سید حسن موسوی خرسان،اإلستبصار فیما اختلف من األخبارطوسی، محّمد بن حسن، 

.١٣٦٣دارالکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 
، تحقیـق و تعلیـق: سـید حسـن موسـوی خرسـان، تهـران، دار الکتـب تهذیب األحکـام_______________، 
.١٣٦٥اإلسالمیة، چاپ چهارم، 

.١٣٦٢، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، نهایة األفکارعراقی، ضیاءالدین، 
ق.١٤٠٦، بیروت، دار األضواء، وصول إلی علم االصولمبادئ العالمه حّلی، حسن بن یوسف، 

.١٣٨٥، قم، نوح، چاپ پنجم، إیضاح الکفایةفاضل لنکرانی، محّمد، 
، بیروت، مؤسسـة الوفـاء (دار بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهارمجلسی، محّمدباقر بن محمد تقی، 

ق.١٤٠٣إحیاء التراث العربی)، چاپ دّوم، 
.١٣٧٠، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، اصول الفقهر، محّمدرضا، مظف

م.١٩٧٥، بیروت، دار العلم للمالیین، چاپ اّول، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدیدمغنیه، محّمدجواد، 
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ق.١٤٢٨، چاپ دّوم، »الّسالمعلیه«، قم، مدرسه اإلمام علی بن أبی طالب أنوار االصولمکارم شیرازی، ناصر، 

ق.١٤١٥، قم، انتشارات القدس، چاپ اّول، نهایة االصولعلی، منتظری، حسین
یراتنائینی، محّمدحسین،  .١٣٥٢، قم، مطبعة العرفان، چاپ اّول، خویی، مقرر: ابوالقاسم أجود التقر
حوزه علمیـه، چـاپ ، مقرر: محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، جامعه مدرسینفوائد االصول_____________، 

.١٣٧٦اّول، 


