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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 مروری بر مباحث علم اصول از ابتدا تا اینجا

 چندین مسئله را مورد بررسی قرار دادیم و چند مبحث دیگر باقی مانده. چون بحث بعدی بحث مطلق وتا اینجا از ابتدای اصول 

رسد و ما شروع سال تحصیلی جدید از موضوع مطلق و مقید به جایی نمی ید است، این چند جلسهمقید است و آغاز یک بحث جد

 رسد مفید باشد.مانده در این مجال به نظر میهای باقیهای گذشته و بحثمروری بر بحث کنبحث را دنبال خواهیم کرد. ل

 در ضمن سیزده امر متعرض آنها نمودند و به مقدمه از آنها تعبیر کند کهمباحث را مطرح میمقدمه محقق خراسانی در ابتدا برخی از 

 . شد

بیان موضوع علم اصول و تعریف علم اصول. یعنی در مقدمه اول ما به بیان موضوع و تعریف علم اصول پرداختیم و  مقدمه اول:

 مطرح کرده بودند، خیلی وارد آن نشدیم. البته یک بحثی را که محقق خراسانی آنجا درباره تمایز علوم

 .چگونه است اینکه وضع در اسماء اشاره، ضمائر و هیئاتاره وضع و اقسام آن بود و درب :مقدمه دوم

 درباره حقیقت و مجاز بود. :مقدمه سوم

شود و گاهی مثل آن اراده شود و گاهی صنفش اراده میشود و نوع آن اراده میدرباره اینکه گاهی لفظ اطالق می :مقدمه چهارم

عناوینی که محقق خراسانی اینجا ذکر  این موارد یک تغییراتی را درشود. البته ما در برخی از شود و گاهی شخصش اراده میمی

 کردند دادیم و بحث ها را به یک نحو دیگری سامان دادیم. 

دنبال آن بحث از اینکه آیا الفاظ برای معانی وضع شدند بما هی یا درباره تبعیت یا عدم تبعیت داللت از اراده و به  :مقدمه پنجم

 وضع شدند برای معانی بما هی مراده.

 درباره وضع مرکبات بود. :مقدمه ششم

 درباره عالمات و امارات وضع بود. فتم:مقدمه ه

 درباره احوال لفظ و تعارض آنها بود. :مقدمه هشتم

 درباره حقیقت شرعیه بود. :مقدمه نهم

 درباره صحیح و اعم بود. :مقدمه دهم

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 3043اردیبهشت  13 :تاریخ                                                                         عام و خاص موضوع کلی: 
                                                        3001 شوال 31مصادف با:            مروری بر مباحث علم اصول از ابتدا تا اینجا و مباحث باقیمانده                 :جزئی موضوع 
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 پیرامون اشتراک اعم از اشتراک لفظی و غیر آن بود. م:مقدمه یازده

 آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا خیر؟  درباره چگونگی استعمال و اینکه :مقدمه دوازدهم

 درباره مشتق بود. سیزدهم:مقدمه 

اعم و همچنین بحث مشتق نسبتا طوالنی بود. البته بحث وضع نیز یک مبحث نسبتا طوالنی این دو مقدمه اخیر یعنی بحث صحیح و 

  بود.

یدند. ل کشهای مبسوطی نداشت و عمدتا این سه بحث نام برده شده مقداری طواین سیزده مقدمه همانطور که اشاره شد اکثرا بحث

کردیم.  شرعی بحثبحث اصول تقریبا سه سال تحصیلی درباره حکم سیزده گانه که بیان کردیم در آغاز  ما به غیر از این مقدمات

ی آن. تقریبا کند و قلمرواینکه حکم شرعی حقیقتش چیست و چه تقسیماتی دارد و اقسامی که به اعتبار تقسیمات مختلف پیدا می

همان آغاز بحث اصول مطرح  هایی که به صورت پراکنده در علم اصول پیرامون حکم شرعی مطرح شده، اینها رابسیاری از بحث

هایی ما وقتی به برخی از این بحثدر مورد حکم شرعی بود لذا  کردیم و االن که سال سیزدهم بحث ما است، در حقیقت سه سال آن

 ها را متعرض نخواهیم شد.که آنجا مطرح کردیم در ادامه برسیم دیگر آن بحث

 ه میان آمد. بعد از بیان این مقدمات بحث از مقاصد علم اصول ب

 مقصد اول: اوامر

 مقصد اول در مورد اوامر بود. در این مقصد چندین فصل وجود دارد:

 درباره ماده امر بود که از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اول:فصل 

 درباره صیغه امر بود که مباحث مهمی را درباره صیغه امر مطرح کردیم.  :فصل دوم

 بود که آن نیز مشتمل بر مباحث مهمی بود.پیرامون اجزاء  :فصل سوم

 پیرامون مقدمه واجب بود که در این باره نیز به تفصیل سخن گفته شد. :فصل چهارم

 پیرامون مسئله ضد بود. پنجم:فصل 

 درباره امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه بود. ششم:فصل 

 تعلق اوامر و نواهی به طبایع بود. پیرامون هفتم:فصل 

 بود. درباره نسخ وجوب :فصل هشتم

به بعضی از امور و موضوعات مربوط به مقصد اول یعنی اوامر پرداخته شد مثل وجوب  در این فصول :تا فصل سیزدهمفصل نهم 

 تخییری و وجوب کفایی و واجب موقت، امر به امر، امر بعد االمر. اینها مجموعا در مقصد اول یعنی اوامر مورد رسیدگی قرار  گرفت.

  : نواهیثانی مقصد

 در مورد نواهی بود که مشتمل بر چندین فصل بود.این مقصد 

 در مورد ماده نهی بود. :فصل اول
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 در مورد اجتماع امر و نهی بود که بحث نسبتا طوالنی در این رابطه صورت گرفت دوم:فصل 

 بحث مبسوطی صورت گرفت. این بود که آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ که در این رابطه نیز :فصل سوم

 : مفاهیممقصد سوم

 ای چندین فصل وجود دارد:در این مقصد نیز پس ز ذکر مقدمه

 فصل اول درباره مفهوم شرط بود :فصل اول

 درباره مفهوم وصف بود. دوم:فصل 

 .درباره مفهوم غایت بود سوم:فصل 

  .درباره اداة استثناء بود :فصل چهارم

 لقب و همچنین مفهوم عدد بود.درباره مفهوم  :فصل پنجم

  مقصد چهارم: عام و خاص

ده مسئله که هر کدام یک فصل از فصول کتاب کفایه را به خودش یدگی قرار گرفت، بیش از چندین مسئله مورد رسدر این مقصد 

 اختصاص داده.

 اینکه عام به چه معنا است و دارای چه اقسامی است؟. 3

 اینکه آیا عموم یک صیغه مخصوص دارد یا خیر؟ . 2

  بحث از الفاظ عموم. . 1

 یا خیر؟حجیت دارد در باقی مانده افراد آیا عام بعد از تخصیص حجیت  درباره عام مخصص که. 0

 درباره مخصص مجمل بحث کردیم.. 1

 . از مخصصعمل به عام قبل از فحص  .6

 درباره خطابات شفاهیه بحث کردیم که در ضمن آن بحث از تکلیف معدوم و غایب مورد توجه قرار گرفت. .7

 .. بحث از ثمره خطابات شفاهیه8

 .ضمیری که یرجع الی بعض افرادهتعقب عام به  .1

 .جواز تخصیص به مفهوم مخالف .34

 .. استثناء متعقب لجمل متعدده33

 تخصیص قرآن به خبر واحد. .32

 یا به تعبیر دیگر دوران خاص بین اینکه مخصص یا ناسخ باشد.عام تخالف خاص و  .31

 پس مقدمات سیزده گانه و چهار مقصد از مقاصد علم اصول به ترتیبی که در کفایه بیان شده، تا اینجا مورد رسیدگی قرار گرفت. 

 مباحث باقیمانده
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ش نسبتا مفصل و مهم است و چه بسا مخصوصا از مقصد ششم به بعد چند مقصد دیگر باقی مانده که البته این مقاصد خود

 است.  د علم اصولترین مقاصپرکاربردترین و مورد استفاده

 مجمل و مبین  مطلق و مقید؛ :مقصد پنجم

 مجمل و مبین خیلی بحث طوالنی نیست. بعد از مقصد پنجم که البته مشتمل بر چند فصل است: بحثالبته 

 ؟و به تبع آن مقید به چه معنا استاساسا معنای مطلق چیست  فصل اول:

  .کنیمدرباره مقدمات حکمت و نیز تنافی بین مطلق و مقید و کیفیت جمع بین آنها بحث می فصل دوم:

 یک بحث مختصری درباره مجمل و مبین است فصل سوم:

 (قطع و ظن) : حجیت امارات شرعی و عقلیمقصد ششم

ات معتبره امار درباره (ین مقاصد علم  اصول هستندمانده از مهمترهشتم که در حقیقت با این مقصدی که باقیو هفتم و )مقصد ششم 

لبی است این مطکه در کتاب رسائل به عنوان قطع و ظن شهرت پیدا کرده.  یا به تعبیر دیگر قطع و ظن، همانشرعی یا عقلی است. 

شود به عنوان مقصد ششم که درباره قطع بحث می در البته. های مبسوطی استخود مقصد ششم مشتمل بر بحث که بسیار مهم است.

اعتبار دارد، احکام قطع و انواع قطع، بحث تجری، موافقت و مخالفت احتمالی و قطعی و التزامی درباره حجیت قطع  چیزی که عقال

 شود. هایی است که در آن مقصد دنبال میینها بحثو اقسام آن، حجیت قطع قطاع، حجیت قطع اجمالی، ا

شود و هم در هم از اصل حجیت امارات ظنیه بحث می ر شده و مفید ظن است. در این بارهبعد هم درباره اماراتی که شرعا معتب

های بحثمورد حجیت بعضی از آنها مثل حجیت ظواهر الفاظ، حجیت اجماع منقول، حجیت شهرت و حجیت خبر واحد، اینها 

 یم پرداخت.مهمی است که انشاء اهلل ما به آن خواه

شود و نهایتا به مسئله ظن در اصول اعتقادی خواهیم پرداخت، اینکه آیا ظن و به دنبال اینها بحث از کشف و حکومت مطرح می

ه د احکام یعنی، در دایرا در غیر مورامارات ظنیه فقط در احکام معبترند یا در اعتقادات نیز اعتبار دارند زیرا بسیاری از روایات م

 قیات است اینکه آیا ظن در آنها حجیت دارد یا خیر؟ عقائد و اخال

  : اصول عملیهمقصد هفتم

 در این مقصد طی چهار فصل به چهار اصل عملی خواهیم  پرداخت.

 برائت . 1

  . تخییر2

  . احتیاط 3

 استصحاب  . 4

 دارد که انشاء اهلل درباره آن بحث خواهد شد این فصول چهارگانه در مقصد هفتم وجود

 : تعارض ادله و اماراتمقصد هشتم

اش بحث شود که اصال حقیقت و اقسام تعارض چیست؟ مرجحاتش چیست و بعد هم مسئله تزاحم این نیز به تفصیل باید درباره

 شود که این نیز بحث بسیار مهمی استمطرح می

 اجتهاد و تقلید :خاتمه
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حریر بر اساس کتاب ت م یک بحث فقهی دارد. چون ما قبالاد و تقلید همانطوری که می دانید هم یک بحث اصولی دارد و هالبته اجته

تمام مسائل اجتهاد و تقلید تحریر الوسیله را بحث کردیم و عرض کردم البته با اینکه بین این دو تفاوت وجود دارد اما اکثر مباحث 

 کنیم.بحث اجتهاد و تقلید را دیگر اینجا مطرح نمیآن را آنجا مطرح کردیم و لذا 

 د از مسائل علم اصول باقی مانده:بر این اساس چهار مقص

  و مجمل و مبین مقیدمطلق و . 1

 . حجیت امارات یا قطع و ظن 2

 . اصول عملیه3

 . تعارض ادله4

ل بحث عام و خاص نیز مهم است. یعنی بحث عام چهار مقصد از مقاصد اصلی علم اصول باقی مانده. البته مبحث مطلق و مقید مث

دیگر نیز مفید است و خاص و مطلق و مقید و سپس این مقاصد سه گانه اخیر، اینها از مسائل مهم علم اصول هستند، بحث های 

شاید این پنج مقصد اخیر در علم اصول از همه مهمتر است که ما اگر بخواهیم از این جهت نگاه کنیم، یک مقصد از این مقاصد ولی 

پر اهیمت را مطرح کردیم ولی چهار مقصد مهم دیگر باقی مانده. یعنی مطلق و مقید، حجیت امارات، اصول عملیه و تعارض االدله 

 اجیح یا تعادل و ترجیح. یا به تعبیر مشهور تعادل و تر

اینها مباحث  باقی مانده است که انشاء اهلل بنا داریم که این مباحث را یک مقداری سرعت دهیم و این مقداری که طول کشیده زمان 

 به اتمام برسانیم.مانده مباحث باقیزیادی است. ولی انشاء اهلل بنایمان بر این است که با یک سرعت بیشتری 

ای است که در های پراکندهاالن سال سیزدهم است ولی همانطور که عرض کردیم سه سال آن مربوط به بحثدرست است که 

شویم.بحث های مربوط به حکم شرعی هم مهم است و هم متعرض نمینها را دیگر جاهای مختلف علم اصول مطرح شده و ما ای

 مورد توجه است. های علم اصول این مباحث بسیاری پرکاربرد است و در همه قسمت

تازه  انماند و ممکن است برخی از دوستاگر ما بخواهیم وارد بحث از مطلق و مقید شویم دیگر اول مطلب است و بحث نا تمام می

وارد شوند و بخواهند از ابتدا حضور داشته باشند لذا بحث مطلق و مقید را از ابتدای سال تحصیلی آینده به شرط حیات و به قید 

 شاء اهلل شروع خواهیم کرد.توفیق ان

: أوَّلُهَا القَناعَةُ بِالجَهلِ، نَیلوال خَمسُ خِصالٍ لَصارَ النّاسُ کُلُّهُم صالِح»را خواندم که  (عجلسه گذشته روایتی از حضرت علی)در 

 3«یِالعَمَلِ، وَاإلِعجابُ بِالرَّأ یفِ اءُیوَالشُّحُّ بِالفَضلِ، وَالرِّ ا،یوَالحِرصُ عَلَى الدُّن

ضرت . ح«القَناعَةُ بِالجَهلِ»گرفتند. آن پنج خصلت را نام بردم که یکی از آنها اگر پنج خصلت بود همه مردم جزء صالحان قرار می

 اولین مانع برای اینکه انسان در جرگه صالحان قرار بگیرد قانع بودن به ندانستن است. قانع« أوَّلُهَا القَناعَةُ بِالجَهلِ» فرمود )ع(علی

گوید همین مقدار خورد، میداند جنب و جوشی ندارد و حرص و جوش نمیبودن به جهل است. اینکه نسبت به آن چیزهایی که نمی

یم و دانهایمان قانع هستیم. حال یک چیزهایی میقناعت به جهل هستیم، به ندانستهکافی است، خیلی از ما مصداق  دانیمکه می

أسفانه در خیلی مت گیریمدانیم یاد نمیکنیم و چیزهایی که نمینمیکنیم و عمق مطالب را کشف نمیگوییم کافی است. اینکه تالش می

                                                 
 .191، ص1خصال شیخ صدوق، ج5
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کنیم تالش برای یادگیری فقط مخصوص درس و مدرسه است، در حالیکه همه مراحل زندگی انسان، چه از ما وجود دارد، فکر می

باید مصروف دانستن شود. اشتیاق به دانستن باید در ما تقویت شود و آن وقت است که اگر یک تالش ایام تحصیل و چه ایام تعطیل 

ن قرار بگیریم صالحا توانیم بگوییم قانع به جهل نیستیم. لذا برای اینکه بخواهیم  در زمرهمستمری برای دانستن داشته باشیم می

آنها  هایمان نیز قانع نباشیم. این به موازاتئل درونی و باطنی باید به ندانستهروحیه بندگی و اطاعت و عبودیت، اصالح رذاعالوه بر 

خواهیم مشمول خواهیم و میکند که انسان در زمره صالحان قرار بگیرد. لذا اگر مراتب عالی و باالی بندگان خدا را میکمک می

مانع را باید از سر راه برداریم و این مانع نیز مقید نشده به اینکه همه شرایط شویم این  «نَیعِبادِ اللَّه الصّالِح یوَ عَل نایاَلسَّالمُ عَلَ»

 فراهم باشد، نه در هر شرایطی انسان باید این روحیه را حفظ کند

  توفیق دهد و انشاء اهلل شایستگی پیدا کنیم که با برداشتن این موانع در زمره صالحان قرار بگیریم.ما انشاء اهلل خدا به 

 «والحمد هلل رب العالمین»


