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 چکیده
های زیاد و متنوعی آن تاکنون تحول فقه از زمان پیدایش اصول دانش

 تنظیم مباحث آن، ساختارهای گوناگونی برای پس خود دیده و در به

ساختارها در مراحل آغازین ابتدایی و ساده  شده است. این آن ارائه

آن، پیچیده و سخت  گسترش مسائل و براساس مرور زمان بوده و به

ها و فصول، رعایت در توازن بخش مقسم واحد، عدم شدند. نداشتن

مناسبت زیرفصل با  کاری، عدممباحث مهم، موازی نشدن برخی ذکر

شمار  ترین ایرادهای ساختارهای مطرح بهفصل، ابهام و اجمال از مهم

ا های گذشته ت؛ هماهنگی با چینشفن اهل روند. قبول توسط اکثرمی

ذکر  آن؛ عدم بحث با جای مباحث؛ مناسبت امکان؛ پوشش همه حد

 پیچیدگی زیاد؛ عدم مباحث استطرادی؛ ترتیب منطقی و منظم؛ عدم

ترین بودن از مهم تکرار؛ پرهیز از اطناب ممل و اجمال مخل؛ بهترین

وش تحقیق توصیفی مقاله با ر مختصات ساختار مطلوب است. این

 ترین ساختارهای پیشنهادیای، مهمتحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه

فقه را بررسی کرده و سپس  دانش اصول از سوی اصولیان شیعه برای

ند. کبراساس مختصات ساختار مطلوب، چینش پیشنهادی را طرح می

 احکام؛ فقه؛ شناخت چینش هفت بخش دارد: آشنایی با اصول این

احکام؛  ادله احکام؛ عوارض ادله احکام؛ داللت استنباط ادله تعیین

 احکام. احکام؛ امتثال ادله تعادل و ترجیح

 

 اصول یبندفقه، باباصول فقه، مباحث ساختار اصول  :هاکلیدواژه

 فقه.اصول فقه، تبویب 

 

  
Abstract 

The knowledge of the principles of Fiqh has 
undergone many and varied changes since its 

inception, and behind it, various structures have 

been presented to regulate its topics. These 
structures were simple and rudimentary in the 

early stages and became more complex over time 

as their problems spread. Lack of a single division, 
lack of observance in the balance of sections and 

chapters, failure to mention some important 
issues, parallelism, lack of relevance of the 

subsection to the chapter, ambiguity and 

conciseness are among the most important 
problems of the proposed structures. Accepted by 

most people; Coordinate with past arrangements 

as much as possible; Cover all topics; The 

appropriateness of the discussion with its place; 

Failure to mention extraneous issues; Logical and 

orderly arrangement; Lack of high complexity; 
Non-repetition; Avoiding distractions and 

distractions; Being the best is one of the most 

important coordinates of the desired structure. 
This article examines the most important 

structures proposed by Shiite fundamentalists for 

the knowledge of the principles of Fiqh through 
the method of descriptive-critical analytical 

research and library documents, and then designs 

the proposed arrangement based on the 
coordinates of the desired structure. This 

arrangement has seven parts: Introduction to the 

principles of Fiqh; Recognition of rulings; 
Determining the reason for inferring the rulings; 

The meaning of the arguments of the rulings; 

Complications of the evidence; rulings; 
Equilibrium and preference Obedience to the 

rulings. 

 
 

Keywords: the structure of the principles of Fiqh, 

the topics of the principles of Fiqh, the chapters of 
the principles of Fiqh, the interpretation of the 

principles of Fiqh. 
 

 :mahmoodiakbar24@gmail.com                   Email                                                                   نویسنده مسئول*: 



 

 نو طرحی ارائه و شیعه فقه اصول ساختارهای انتقادی بررسی / 04

 

 مقدمه

همه علوم مدون بشری ـ به خصوص دانش اصول فقه ـ از آغاز تأسيس و در طول تطور خودشان 

 لحاظ ساختاربندی بودند. های فراوانی بهدارای فراز و نشيب

مفيد  شيخ تهنوش« الفقه بأصول التذکرة»يا « األصولية الرسالة»دسترس  ترين کتاب اصولی درقديمی

ساختار روشمندی ندارد.  ( و4/1، 4141مختصر بوده )طوسی،  ( که بسيار133، 4141است )نجاشی، 

ه هر ک فقه استفاده کردند اصول تدوين مباحث هايی نوشته شده که از ساختار خاصی درآن کتاب پس از

    اط ضعفی نيز هستند.  ها در کنار نقاط قوت، دارای نقکدام از آن

ترين تهبررسی برجس ای بهانتقادی و اسناد کتابخانه تحليلی تحقيق توصيفی مقاله با روش اين

پرداخته سپس طرح جديد خودش را براساس معيارهای يک  فقه اصول ساختارهای دانشمندان شيعه در

 دهد.ساختار مطلوب ارائه می

 ساختار مطلوب هایويژگی. 1

 نظر باشد. فن دانش مورد اهل قبول اکثريت ـ مورد4

 باشد. امکان داشته های پيشين تا حدـ هماهنگی با چينش2

اند ـ را کرده فن مطرح اهل که برخی نظر ـ حتی مباحثی دانش مورد بحث در ـ همه مطالب مورد1

 دربرگيرد.

 شود. جای مناسب خودش ذکر بحثی در ـ هر1

 نشود. آن يافت استطرادی درـ مباحث 5

 شود. منظم مباحث رعايت ـ ترتيب منطقی و6

 فهم باشد. ديگران روشن و قابل مباحث برای ـ حکمت ترتيب1

 گيرد. قبول اکثريت قرار ـ خيلی پيچيده نباشد تا مورد8

 باشد. تکرار وجود نداشته کاری وـ موازی3

 باشد. اجمال مخلّ نداشته ـ اطناب مملّ و41

 باشد. مباحث داشته بندیتقسيم خاصی در ـ مالک روشن و44

 کند. فن دانش مربوط استفاده اهل ـ از اصطالحات رايج ميان42
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 کند. دانش مربوط را ساده تأليف در ، پژوهش وـ آموختن، آموزش41

 ساختار ممکن باشد. ـ بهترين41

 اصول ساختار اصوليان شيعی در هایچينشترين مهم .2

ترين ساختارهای مباحث اصول فقه شيعه به ترتيب تاريخ بيان شده و مورد تحليل و برخی از مهم

 گيرد. بررسی قرار می

 علم الهدی مرتضی سيد چينش .1ـ2

د: باب بيان کر فقه را در پانزده اصول ذکر مقدمه، مباحث بعد« الشريعه أصول إلی الذريعة»وی در 

مبين؛  شود؛ مجمل ومی عموم بدان دانسته که خصوص ایخصوص؛ ادله نواهی؛ عموم و خطاب؛ امر؛

روايت؛ افعال؛ اجماع؛ قياس؛ اجتهاد؛ حظر  الفاظ کيفيت عنه ومتحمل خبر و متحمل نسخ؛ اخبار؛ صفت

 (511ـ1/512، 4116حال. )موسوی،  مستصحب اباحه؛ نافی و و

 بررسی

 ه نخواهدفق زمان حاضر جوابگوی دانش رو درابتدايی است، ازاين سطحی و بندی خيلیتقسيم ـ اين4

 بود.  

 ندارد.  آن وجود ترتيب منطقی و معيار واحد روشنی در ـ هيچ2

ز خطاب ا کودک در عبد و شرايع و دخول کافران به هفتم: تکليف فصل مباحث ـ مانند ـ برخی1

نواهی  اوامر و بحث شامل نگرفته؛ زيرا اين جای مناسب قرار اقسامش ـ در دوم: امر، احکام و باب

احکامش يا در  باب اول: خطاب، اقسام و است. بهتر بود که درقسمت اوامر آمده که درشود، درحالیمی

 گرفت.می قرار« تکليف»باب ديگری با عنوان 

باب را  ام شده و يکخصوص است، بنابراين بايد درهم ادغ ششم درباره عموم و ـ باب پنجم و1

 دهند.  شکل

 هایفصل داشته و باب سيزدهم فقط يک آن دارای فصول گوناگون بوده؛ ولی باب هایباب ـ برخی5

 ها امکان دارد.  آن بندیکه فصلپانزدهم فصلی ندارند، درحالی چهاردهم و

 اساس بسياری از( برهمين2، 4116شده )موسوی، مسائل اختالفی تدوين طرح کتاب برای ـ اين6

 نشده است.   آن ذکر مطالب در
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 طوسیشيخ  چينش .2ـ2

 رود ـ مباحثمی شمارفقه شيعه به اصول کتاب جامع در ـ که اولين« الفقه أصول فی العدة»او در 

 ناسخ وخصوص؛ بيان ومجمل؛  باب ذکر کرد: مقدمه؛ اخبار؛ اوامر؛ نهی؛ عموم و فقه را در دوازده اصول

 (811ـ824، 4141اباحه. )طوسی،  منسوخ؛ افعال؛ اجماع؛ قياس؛ اجتهاد؛ حظر و

 بررسی 

 .آن غفلت شده است فقه در اصول ساختار خيلی ساده و اوليه بوده و از ذکر بسياری مطالب ـ اين4

 تقسيم از روش منطقی خاصی پيروی نکرده و محور واحد روشنی ندارد.  ـ اين2

نواهی  اوامر در مباحث چهارم: نواهی، بحث امر از باب آحاد در جمع و سوم: اقتضای فصل ـ در1

 تناسب فصل با باب دارد. عدم شده که نشان از ذکر

مهم  مباحث که ازاستصحاب بحث نشده، درحالی کنار اصل تخيير در ـ از اصول برائت، احتياط و1

 آيند.   حساب میاصول به در

 حلیمحقق  چينش .3ـ2

 اول: مقدمات سه باب سازماندهی کرد. باب فقه را در ده اصول مباحث «معارج األصول»در  او

فصل دارد: مسائل؛ مجاز  مجاز دارد. مقدمه سوم سه اقسامش؛ حقيقت و مقدمه: مبادی تصوری؛ خطاب و

امر؛ مأموربه؛ امر موقت؛  صيغهفصل دارد:  نواهی پنج دوم: اوامر و حروف. باب احکام احکامش؛ برخی و

 عموم؛ مباحث فصل دارد: مباحث عمومی الفاظ؛ ملحق به خصوص هفت سوم: عموم و مأمور؛ نهی. باب

ين مب چهارم: مجمل و مخصصات. باب مخصصات؛ عام مخصوص؛ ملحق به استثناء؛ بقيه خاص؛ مباحث

له. مجمل شده؛ بيان؛ مبين چه داخل دربيان دارد؛ آن به چه نيازنياز؛ آن الفاظ مورد فصل دارد: تفسير پنج

ششم:  شوند. بابمی ها واقعآن پيامبر بر که افعال فصل دارد: افعال پيامبر؛ وجوهی پنجم: افعال دو باب

 هفتم: اخبار شامل: مقدمه و پنج اجماع. باب علم به اجماع؛ مجمعين؛ کيفيت فصل دارد: حقيقتاجماع سه

ارض است. اخبار متع خبر؛ تراجيحمخبر؛ مباحث متعلق بهواحد؛ مباحث متعلق به فصل: اخبار متواتر؛ خبر

 فصل دارد: حقيقت نهم: اجتهاد دو فصل دارد: نسخ؛ ناسخ؛ منسوخ. باب منسوخ سه هشتم: ناسخ و باب

ادله  هچه بمسائل مختلف؛ آنمستفتی؛  فصل دارد: مفتی و دهم: فصول مختلف سه اجتهاد؛ قياس. باب

 .(211ـ215، 4111)حلی،  ها نيستآن اصول ملحق شده و از
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 بررسی

 ق بهملح»باب به  هفتم از اين و فصل« مخصصات بقيه»پنجم از باب سوم به  فصل دهیـ عنوان4

 زحکايت ا« مسائل مختلف»باب به  اين و فصل دوم از« فصول مختلف»و باب دهم به « مخصصات

 اقسام در ساختار مزبور دارد.  وجود مقسم مناسب برایعدم

رعايت توازن در نواهی نشان از عدم بحث نواهی به فصل پنجم از باب دوم: اوامر و ـ اختصاص2

 مباحث دارد.  بندیفصل

 است. ميان نيامده ـ از اصول عملی برائت، احتياط و تخيير بحثی به1

 شود.نمی ساختار يافت اين ـ مالک واحد مشخصی برای1

 حلیعالمه  چينش .4ـ2

مقصد قرار داد. )حلی،  اصول را در سيزده مباحث «نهاية الوصول إلی علم األصول»در  وی

 علم موضوع اصول؛ غايت و علم فصل دارد: ماهيت اول: مقدمات هشت ( مقصد4/62، 4123ـ4125

 اصول؛ مصادری علم معرفت علوم ديگر؛ وجوب اصول به علم نسبت اصول؛ مرتبه و علم اصول؛ مبادی

ه دوم: لغات شامل: مقدم قبح عقلی. مقصد حکم؛ حسن و شود؛ تقسيمنياز ذکر می ها برایکه تعريف آن

 ت ومؤکد؛ اشتراک؛ حقيق مترادف و الفاظ؛ مشتق؛ الفاظ داللت فصل است: مباحث کلی؛ تقاسيم و هشت

ستعمال ا سوم: کيفيت کنند. مقصدها بحث میآن که فقهاء از حروفی الفاظ؛ تفسير احوال مجاز؛ تعارض

امر؛  فصل دارد: مقدمات؛ صيغه نهی هشت چهارم: امر و خطاب. مقصد دو فصل دارد: کتاب؛ احکام

باب  ارخصوص چه وجوب؛ مأموربه؛ مأمور؛ نهی. مقصدپنجم: عموم و امر؛ احکام امر؛ اقسام مقتضيات

ارد: باب د داللت سه صفات ششم: باقی مقيد. مقصد تخصيص؛ مطلق و دارد: عموم؛ خصوص؛ مقتضی

 پيامبران؛ معنای بحث دارد: عصمت هفتم: افعال هفت مفهوم. مقصد مؤول؛ منطوق و مبين؛ ظاهر و مجمل و

سی؛ تأ علم به تأسی؛ جهت ما؛ وجوب حق حکمی در پيامبر بر فعل مخالفت؛ داللت موافقت و تأسی و

نسخ؛  تفصل دارد: حقيق هشتم: نسخ چهار افعال پيامبر. مقصد اقوال و پيامبر؛ تعارض افعال معرفت طريق

 که اجماع؛ چيزی حجيت فصل دارد: ماهيت، تحقق و نهم: اجماع هفت نسخ؛ منسوخ؛ ناسخ. مقصد جواز

اجماع؛ مجمعين؛ حکم ثابت با اجماع؛  شده؛ مدرک لاجماع داخ که در اجماع خارج شده؛ چيزی از

 الصدق؛ خبر معلومة اخبار خبر؛ متواتر؛ باقیفصل دارد: ماهيتدهم: خبر هفت اجماع است. مقصد حکم

فصل دارد:  يازدهم: قياس هفت شده شرط است. مقصد چه گمانواحد؛ شرايط؛ آن الکذب؛ خبر مقطوعة
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قياس؛  تعليل؛ احکام علت؛ مصطلحات تعليل؛ مبطالت هایقياس؛ راه ارکان قياس؛ حجيت ماهيت و

فصل دارد: تالزم؛ استصحاب؛ استحسان؛ مصالح  دوازدهم: استدالل هفت اعتراضات. مقصد قياس و ارکان

راجيح ت سيزدهم: اجتهاد، تقليد، تعادل و ها. مقصدآن مانند صحابی؛ استقراء و مرسله؛ شرايع سابق؛ مذهب

 نامعتبر.  مرجحات معتبر و ؛ تراجيح وط آنشراي اجتهاد؛ تقليد و فصل دارد: اجتهاد؛ احکام چهار

 بررسی

 د.نش تخيير بيان احتياط، برائت و استصحاب پرداخته شده؛ ولی مباحث بحث ـ هرچند به4

نهی ـ  مباحث نهی ـ با وجود فراوانی چهارم: امر و فصل در مقصد فصل آخر از هشتـ اختصاص 2

 مباحث دارد. تقسيم توازن درنشان از عدم

 تحقيق است. خالی از« صفات داللت باقی»ششم با عنوان  ـ ذکر مقصد1

 چينش معيار واحد معينی ندارد.   ـ اين1

 بهايیشيخ  چينش .5ـ2

اول:  منهج( 18، 4125منهج جای داد. )بهايی،  فقه را در پنج اصول مباحث «زبدة األصول»در  او

فصل دارد: تعريف، مرتبه،  اصول نُه مبادی منطقی علم احوال و اول: برخی مطلب دارد. مطلب مقدمات سه

رضی؛ ع های چهارگانه؛ ذاتی ونسبت اصول؛ دليل، نظر، علم وذکر نفسی؛ جزئی، کلی و علم ثمره و وجوب

استثنايی. مطلب دوم: مبادی  نه؛ قياسهای چهارگاقضايا؛ شکل اقسامش؛ احکام رسم؛ قضيه و حد و

جاز، ترادف؛ حقيقت، م معنا؛ اشتراک و الفاظ؛ احوال تقيسمات داللت لفظی و فصل دارد: اقسام لغوی هفت

ادی احکامی سوم: مب مبدأ. مطلب مشتق به حروف؛ مشتق؛ اتصاف برخی متشرعی؛ تفسير شرعی و حقيقت

مضيق؛ واجب کفايی؛ واجب مخير؛  واجب موسع و قبح؛ تعريف و حکم؛ حسن فصل دارد: تعريف نُه

مطلب دارد.  دوم: ادله شرعی چهار آن توقف دارد؛ مباح. منهج چه واجب برفاسد؛ آن صحيح، باطل و

 دوم: سنت شش گانه است. مطلبقرائات هفت قرآن و عنوان: تواتر اول: کتاب دارای فصلی با مطلب

های وشر راوی؛ سند و واحد؛ تزکيه خبر عمل به واحد؛ شرط خبر آحاد؛ تعبد به ر وفصل دارد: خبر؛ متوات

بيت؛ اجماع منقول  اهل اختالف؛ اجماع طرف دو يکی از فصل دارد: مرگ سوم: اجماع سه تحمل. مطلب

دارد. مطلب  سنت هفت کتاب و سوم: مشترکات چهارم: استصحاب است. منهج واحد. مطلب خبر به

ضدش؛  شیء نهی از تراخی؛ اقتضای امر به تکرار؛ فور و فصل دارد: مره و نهی هشت اول: امر و مطلب
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ص خا دوم: عام و فساد. مطلب نهی بر دوام؛ داللت نهی؛ نهی برای امر؛ مطلوب با موقت؛ مطلوب با امر به

 جمع؛ تخصيص و هایصيغه مراتب عموم؛ اقل عموم در هایبودن صيغه فصل دارد: حقيقت چهارده

؛ کتاب وسنت عام با سبب؛ تخصيص تخصيصمبيَّن؛ عدم خورده باعام تخصيص اقسامش؛ حجيت

اقض متبادر تن فحص مخصص؛ استثناء؛ استثنای مستغرق؛ تفصی از عموم قبل عام وخاص؛ عمل بهتنافی

گردد. آن برمی برخی که ضميرش به نفی؛ عامی اثبات و هايی با واو؛ استثناء ازجمله استثناء؛ استثناء بعد از

 زتأخيرش ا عنوان: بيان و مبين فصلی با چهارم: مجمل و مقيد است. مطلب سوم درباره مطلق و مطلب

فصل دارد:  مفهوم سه ششم: منطوق و مؤول است. مطلب پنجم درباره ظاهر و حاجت دارد. مطلب وقت

حضور  هفتم: نسخ دو فصل دارد: نسخ قبل حصر. مطلب غايت، لقب و مفهوم صفت؛ شرط؛ مفهوم مفهوم

پيامبر؛  اجتهادفصل دارد:  تقليد چهار چهارم: اجتهاد و اجماع. منهج کتاب، سنت و شیء؛ نسخ وقت

دو  پنجم: ترجيحات دين. منهج اصول چه مجتهد بدان نياز دارد؛ تقليد درآن تخطئه؛ تحصيل تصويب و

 خارج.  مدلول و متن؛ ترجيح با صل دارد: ترجيح باف

 بررسی

ی کل ذکر نفسی؛ جزئی و اول ـ ازجمله دليل، نظر، علم و اول از منهج مباحث در مطلب ـ بسياری4

های چهارگانه؛ قضايا؛ شکل آن؛ احکام اقسام رسم؛ قضيه و های چهارگانه؛ ذاتی وعرضی؛ حد ونسبت و

 مقدمات دور بوده و لزومی ندارد.  قياس استثنايی ـ از

 شده است. استصحاب پرداخته ميان اصول عملی تنها به ـ از2

رو احکامی است، ازاين سنت جزو مبادی لغوی و کتاب و دوم: مشترکات مباحث مطلب ـ برخی1

 ساختار منطقی نيست. تقسيم اين

 بندی محور واحد روشنی ندارد. تقسيم ـ اين1

 عاملی حسن چينش .6ـ2

اصل  الفاظ سه مباحث مطلب و خاتمه تقسيم کرد. مطلب اول: برخی فقه را در نُه اصول وی مباحث

 طلبمجازی. م لفظ درمعنای حقيقی و اش؛ استعمالمعانی لفظ مشترک در شرعی؛ استعمال دارد: حقيقت

امر  وجوب؛ اشعار امر در دارد: حقيقت اصل اول: اوامر دوازده نواهی دو بحث دارد. بحث دوم: اوامر و

 تخييری؛ واجب ضد؛ واجب نهی از واجب؛ امر و فور يا تراخی؛ مقدمه امر بر وحدت يا تکرار؛ داللت به

 دوم: نواهی پنج وجوب. بحث شرط؛ نسخ انتفای غايت؛ امر با صفت؛ مفهوم شرط؛ مفهوم موسع؛ مفهوم
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 تکرار در نهی؛ توجه دوام و نهی برکف يا ترک؛ افاده تحريم يا کراهت؛ داللت نهی بر اصل دارد: داللت

؛ عموم فصل دارد: الفاظ خصوص سه سوم: عموم و فساد. مطلب نهی بر شیء واحد؛ داللت امر و نهی به

 :اصل داردمبين سه چهارم: مطلق، مقيد، مجمل و مخصص تعلق دارد. مطلب چه بهتخصيص؛ آن مباحث

 اصل دارد: تعريف وقت خطاب. مطلب پنجم: اجماع پنج بيان از انواعش؛ تأخير مقيد؛ مجمل و مطلق و

 واحد. مطلب ششم: اخبار ده اجماع با خبر فصل؛ اجماع مرکب؛ ثبوتقول سوم؛ عدم اجماع؛ احداث

 تمعرف واحد؛ کيفيتخبر  عمل به واحد؛ شرائط خبر خبر واحد؛ حجيت خبر؛ اقسام فصل دارد: اقسام

 معنا؛ خبرحديث بهروايت؛ نقل تعديل؛ وجوه جرح و جرح و تعديل؛ تعارض قبول راوی؛ شروط عدالت

سنت متواتر با خبرواحد؛ فائده:  کتاب و وقوع نسخ؛ نسخ هفتم: نسخ دو اصل دارد: جواز و مرسل. مطلب

اولويت؛  قياس؛ قياس دارد: معنای اصلاستصحاب سه هشتم: قياس و معنای شرعی نسخ. مطلب

 اجتهاد مطلق؛ وحدت اجتهاد؛ شرائط اصل دارد: معنای تقليد هشت نهم: اجتهاد و حال. مطلب استصحاب

فتوا  مجتهد در مجتهد؛ بنای دين؛ معرفت وشروط اصول تقليد در تقليد؛ منع مصيب از دو مجتهد؛ معنای

، 4141ميت. خاتمه: تعادل وترجيح است. )عاملی،  روايت از عمل به اجتهاد سابق؛ جواز حکم بر به

 (264ـ251

 بررسی

 بحث مستقلی که بهتر بود در وجود دارد ساختار اين اوامر تنها در ضمن بحث مفاهيم در ـ بحث4

 اوامر ندارد.  ذکر شود؛ زيرا اختصاص به

 شد.قياس پرداخته ن سنت، اجماع و ديگر مثل ادله آن ـ درکنار وجود اهميت کتاب ـ با ـ به دليليت2

 تخيير ـ ذکر نشد. استصحاب، اصول عملی ديگر ـ يعنی برائت، احتياط و کنار ـ در1

يب ترتعدم ذکر مباحث ديگر حکايت از هفتم: نسخ بعد آخر مطلب معنای شرعی نسخ در ـ ذکر1

 مناسب در ساختار دارد.

 شود. اين ساختار مشاهده نمی درنياز  مباحث مهم و مورد ـ بسياری5

 شود.  حديث بايد بحث روايت ـ در علوم وجوه مباحث ـ مانند ـ برخی6

 شود. نمیساختار ديده اين ـ محور واحد مشخصی در1
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 تونیفاضل  چينش .7ـ2

، 4121باب جای داد. )تونی،  فقه را در مقدمه و شش اصول مباحث «الوافية فی أصول الفقه»در  او

 ت وحقيق لفظ ميان حقيقت؛ تردد اقسام فقه؛ حقيقت، مجاز و اصول ( مقدمه چهار بحث دارد: تعريف51

اول: امر  نهی دو مقصد دارد. مقصد اول: امر و اضمار؛ مشتق. باب اشتراک و تخصيص و نقل و مجاز و

 هقضاء ب فور يا تراخی؛ احتياج برامر  وحدت يا تکرار؛ داللت امر بر امر؛ داللت بحث دارد: مفاد چهار

 امر و نهی؛ داللت نهی بر دوام؛ اجتماع نهی؛ حمل بحث دارد: مدلول دوم: نواهی چهار امر مجدد. مقصد

الفاظ  عام و اول: عام چهار بحث دارد: تعريف خاص دو مقصد دارد. مقصد دوم: عام و فساد. باب نهی بر

حکمش  باقی با تخصيص عام از حجيت عموم؛ سقوط منزلهاستفصال به ترک عموم؛ تنزيل شده برای وضع

دوم: خصوص  ها. مقصدآن مشافهين وحی و زمان موجودين در خطابات به حجيت با مبين؛ اختصاص

 خاص متنافی فحص مخصص؛ ورود عام و عام قبل تمسک به تخصيص اکثر؛ جواز بحث دارد: جواز سه

دوم: اجماع چهار بحث دارد:  فصل دارد: کتاب؛ اجماع؛ سنت. فصل سوم: ادله شرعی سهظاهر. باب  در

معنای دوم؛ حجيت اجماع اجماع به اقسامش؛ تحصيل اجماع و علم به اجماع؛ طريق حجيت تعريف و

ن قرائ واحد عاری از خبر سنت؛ حجيت سوم: سنت چهار بحث دارد: تعريفواحد. فصل خبر منقول به

چهارم:  ما. باب زمان راوی نسبت به معرفت عدالت زمان؛ طريق اين واحد در خبر عمل به قطع؛ شرائط

مسک قدر متقيقن؛ ت نفی؛ اخذ به عقل؛ اصالت حال عقل؛ استصحاب ادله عقلی هفت قسم دارد: مستقالت

 به امر واجب؛ استلزامر دارد: مقدمهام حکم. قسم هفتم پنج دو شرع؛ تالزم حال دليل؛ استصحابعدم به

تقليد چهار بحث دارد:  پنجم: اجتهاد و خاص؛ منطوق غيرصريح؛ مفهوم؛ قياس. باب ضد شیء نهی از

 45 تراجيح ششم: تعادل و که مجتهد بدان نياز دارد؛ تقليد. باب اجتهاد؛ تجزی اجتهاد؛ علومی تعريف

 اب وکت اخبار ظنی؛ تعارض کتاب و سنت متواتر؛ تعارض وکتاب  آيه؛ تعارض قسم دارد: تعارض دو

طعی؛ سنت قطعی با سنت ق واحد؛ تعارض سنت متواتر با خبر استصحاب؛ تعارض کتاب و اجماع؛ تعارض

واحد  رخب خبرواحد؛ تعارض دو سنت قطعی با استصحاب؛ تعارضسنت قطعی با اجماع؛ تعارض تعارض

 ود اجماع با استصحاب؛ تعارض اجماع؛ تعارض دو با استصحاب؛ تعارضخبر واحد با اجماع؛ تعارض

 استصحاب. 
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 بررسی

ق؛ ظهور؛ اطال شود ـ مانندفقه بدان اشاره می اصول ابتدای دانش مباحث مهم الفاظ که در ـ بسياری4

 ساختار نيامد.  اين تقييد؛ اجمال؛ بيان ـ در

ساختار ديده  اين مباحث مهم در اصول عملی هستند ـ در تخيير ـ که از اصل احتياط و ـ اصل2

 شود. نمی

 چينش محور واحد مشخصی ندارد.  ـ اين1

 قمیميرزای  چينش .8ـ2

باب و خاتمه سامان داد. )قمی،  فقه را در مقدمه، هفت اصول مباحث «القوانين المحکمه»در  وی

 اول: اوامر و قواعد لغوی است. باب برخی موضوعش وفقه؛  اصول ( مقدمه شامل: تعريف4/28، 4111

 مفهوم دو مقصد دارد: محکم و نواهی دو مقصد دارد: اوامر؛ نواهی. باب دوم: محکم، متشابه، منطوق و

مباحث  عموم؛ برخی هایمقصد دارد: صيغه سوم: عموم وخصوص سه مفهوم. باب متشابه؛ منطوق و

ؤول م پنجم درباره مجمل، مبين، ظاهر و مقيد است. باب اره مطلق وچهارم درب تخصيص؛ تخصيص. باب

ه هفتم دربار مقصد دارد: اجماع؛ کتاب؛ سنت؛ ادله عقلی؛ نسخ. باب ششم: ادله شرعی پنج است. باب

 تقليد است. خاتمه درباره تعارض، تعادل و تراجيح است.  اجتهاد و

 بررسی

 .نيستمنطقی  عنوان مقدمه مناسب وذيل  مباحث متفاوت در برخی ـ ذکر4

ادله شرعی بحث  ششم ـ که درباره کنار مقصدهای ديگر در باب مقصدی با عنوان نسخ در ـ ذکر2

 .نيستکند ـ با تقسيم منطقی سازگار می

صوص خ سوم: عموم و تخصيص از باب سوم: امور متعلق به تخصيص و مقصد دوم: مباحث ـ مقصد1

دو عنوان يکی  اين دهی است. اگر مطالب ذيلاشتباه در عنوان شابه هستند که نوعیهای مدارای عنوان

 گيرند. ذيل يک عنوان قرار است، بايد در

 ساختار معيار واحد مشخصی ندارد.   ـ اين1
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 انصاریش شيخ چين .9ـ2

اری، چيده )انصبندی اصوليان پيشين الفاظ را طبق تقسيم ساختار مباحث «مطارح األنظار»در  او

باور  اين اصول عملی بر مباحث عقلی و« فرائد األصول» ( ولی در632ـ2/681و  116ـ4/163، 4128

 آن قطع، ظن و يا شک خواهد داشت. او مسائل حکمی توجه کند، نسبت به است مجتهد زمانی که به

شود مکلف مجتهد حاصل می ایهای نفسانی که برحالت اعتبار قالب اين سه عنوان به اصول را در دانش

 (4/25، 4143ـ يعنی قطع، ظن و شک ـ ترتيب داد. )انصاری، 

 حصول هایآن؛ راه اقسام خواص قطع؛ تجری و های: حجيت قطع؛ انواع وقطع بحث او در بخش

علم  باراعت چگونگی اعتبار و جهت علم تفصيلی با اجمالی از يک؛ قطع قطاع؛ تفاوت هر اعتبار قطع و

 ظن مباحث: اعتبار و ( در بخش11ـ4/23، 4143آن را مطرح کرد. )انصاری،  اجمالی و بررسی موارد

 قرآن و الفاظ شارع از ها مرادآن ياری که به چههای معتبر؛ آنشرع؛ ظن ديدگاه عقل و ظن از حجيت

د واح شهرت فتوايی؛ خبر لغوی؛ اجماع منقول؛ قول قرآن؛ حجيت ظواهر آيد؛ حجيتدست میحديث به

حصر عقلی  شک با يک ( در بخش161ـ4/415، 4143کرد. )انصاری،  ظن را بيان مطلق و حجيت

حکم شرعی شک داشته  نظر وی اگر مجتهد نسبت به اصول عملی را ساماندهی کرد. براساس مباحث

اگر  ود وشداشته باشد استصحاب جاری میمالحظه دارد يا ندارد. اگر  شک يا يقين سابق قابل باشد، اين

د و شوتخيير جاری می امکان احتياط، اصلعدم صورت نداشته باشد يا احتياط امکان دارد يا ندارد. در

 صورت مخالفت با واقع، مجتهد عقاب احتياط، يا با دليل عقلی يا نقلی ثابت شده که در صورت امکان در

 ثبوتعدم احتياط و درصورت چنين دليلی اصل ثبوت صورت که دردليلی ثابت نشده  دارد يا چنين

 ( 4/25، 4143شود. )انصاری، برائت جاری می دليلی اصل چنين

ا حالت شک ي فرمايد دراصول عملی تقسيم ديگری نيز داشته و می مباحث بخشی بهوی برای سامان

 که حالت سابق لحاظ صورتی تصحاب است. دراسشود. صورت اول مجرایشود يا نمیسابقه مالحظه می

 صورت شک در برائت است و در تکليف مجرای تکليف يا غيرآن است. شک در نشود، شک در

د، اگر امکان نداشته باش غيرتکليف يا احتياط امکان دارد و يا ندارد. اگر احتياط ممکن باشد، احتياط و

 ( 4/26، 4143شود. )انصاری، تخيير جاری می

 هم تفاوت دارند؛ زيرا اگر شک در مورد با اصول عملی فقط در يک بندیتقسيم دو معيار برای اين

برائت  معيار دوم، اصالت تخيير و براساس معيار اول، اصالت احتياط ممکن نباشد، براساس تکليف و
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 است، براساسحکم شرعی چيزی باشد که واجب يا حرام  نمونه اگر شک در جاری خواهد شد. برای

د و شوبرائت جاری می معيار دوم اصالت معيار اول، بايد به يکی )واجب يا حرام( عمل شود؛ ولی بنابر

 کدام از واجب يا حرام عمل نکرد.  هيچ توان بهمی

 بررسی

قسمت الفاظ ساختار  اصول عملی دارد؛ ولی در قسمت قطع، ظن، شک و ساختار نوآوری در ـ اين4

 دارد.ای نتازه

شود. یانسان م اتالف عمر لزومی نداشته و سبب عصر کنونی هيچ انسداد در ـ توسعه مباحثی مانند2

 (4/48، 4121)مکارم، 

اند. اگر هرکدام عنوان مستقلی ذيل عنوان خاصی جای داده نشده شک در ـ مباحث قطع، ظن و1

 مشکل خواهيم شد. اقسام دچار سازی اينباشند، در مقسم

 کند.اصول ارائه نمی مباحث ساختار معيار واحد روشنی برای کل ينـ ا1

 خراسانیآخوند  چينش .11ـ2

خاتمه جای داد. )خراسانی،  مقصد و فقه را در مقدمه، هشت اصول مباحث «کفاية األصول»در  وی

طبع يا  بهاقسامش؛ استعمال مجازی  علم؛ وضع و امر دارد: موضوع ( مقدمه سيزده551ـ524، 4113

 معانی واقعی؛ وضع؛ امارات الفاظ برای اراده نوع يا صنف يا مثل يا شخص؛ وضع لفظ و وضع؛ اطالق

 يش ازب لفظ در اعم؛ اشتراک لفظی؛ استعمال ها؛ حقيقت شرعی؛ صحيح وآن تعارض لفظ و وضع؛ احوال

واجب؛ ضد؛  امر؛ اجزاء؛ مقدمه صيغهامر؛  فصل دارد: ماده اول: اوامر سيزده يک معنا؛ مشتق. مقصد

ری؛ تخيي وجوب؛ وجوب طبايع؛ نسخ نواهی به اوامر و شرطش؛ تعلق انتفای علم به آمر با امر جوازعدم

 نهی؛ صيغه فصل دارد: ماده و دوم: نواهی سه امر. مقصد بعد امر؛ امر به کفايی؛ واجب موقت؛ امر وجوب

 هومشرط؛ مف فصل: مفهوم نهی. مقصد سوم: مفاهيم دارای مقدمه؛ پنج فساد در نهی؛ اقتضای امر و اجتماع

ل فص خاص سيزده چهارم: عام و عدد است. مقصد لقب و استثناء؛ مفهوم غايت؛ مفاد ادوات وصف؛ مفهوم

تخصيص  که عامی عموم داللت دارد؛ حجيت چه برعموم؛ آن هایصيغه خاص؛ الفاظ و عام و دارد: تعريف

خطابات  مخصص؛ خطابات شفاهی؛ ثمره فحص عام قبل يافته؛ مخصص مجمل؛ عمل به آن راه در

خالف؛ گردد؛ تخصيص با مفهوم مافرادش برمی برخی که به ضميری عام به معدومين؛ تعقيب مشافهت برای
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طلق، پنجم: م خاص. مقصد عام و کتاب با خبر واحد؛ تعارض های متعدد؛ تخصيصجمله از استثنای بعد

مقيد متنافی؛ مجمل  حکمت؛ مطلق و مقيد؛ مقدمات مطلق و فصل دارد: تعريف مبين چهار مقيد، مجمل و

اع انواعش؛ اجم کتاب؛ ظن و قطع؛ ظواهر ششم: امارات معتبر شرعی يا عقلی شامل: احکام مبين. مقصد و

 فروع؛ حجيت ظن در اصول و مطلق ظن؛ حجيت مطلق واحد؛ حجيت خبر خبر واحد؛ حجيت منقول به

 برائت؛ اصل فصل دارد: اصل عملی چهار هفتم: اصول خارج. مقصد به درمأتی تطبيق ظن در مطلق

ارض؛ تع فصل دارد: معنای امارات نُه ادله وهشتم: تعارض استصحاب. مقصد تخيير؛ اصل احتياط؛ اصل

 تعارض تساقط؛ مرجحات منصوص؛ اصالت اخبار؛ تعدی از تعارضين درم ثالث با متعارضين؛ سقوط نفی

خبر. خاتمه:  مضمون اخبار؛ مرجحيتسه دليل؛ تعارض تعارض بيش از اظهر در اظهر؛ تعيين ظاهر و

 اجتهاد؛ تصويب و نياز در اجتهاد؛ علوم مورد اجتهاد؛ اقسام فصل دارد: تعريف تقليد هشت اجتهاد و

 حيات مرجع.  مرجع؛ اشتراط اجتهاد سابق؛ تقليد؛ اعلميت اضمحاللتخطئه؛ 

، 4141(، آقاضياء عراقی )عراقی، 4/41، 4116اشخاص زيادی ـ ازجمله ميرزای نائينی )نائينی، 

( و جعفر سبحانی 4/3، 4121(، امام خمينی )خمينی، 4/5، 4141(، سيد ابوالقاسم خويی )خويی، 4/1

 طور تقريبی از همين چينش پيروی کردند. به  (4/8، 4141)سبحانی، 

 بررسی

 فقه و برخی جزو مسائل آشنايی با اصول مقدمه که برخی جزو دادن مباحث متفاوت در يک ـ قرار4

 رسد.نظر نمیالفاظ هستند، مناسب به مباحث

 مقصد معدومين در خطابات مشافهت برای ـ جداکردن مباحث دو فصل: خطابات شفاهی؛ ثمره2

 دو از يک جنس بوده و بايد درهم ادغام شوند. خاص هيچ توجيهی ندارد؛ زيرا بحث آن چهارم: عام و

 ت.گرفمی هشتم: تعارض ادله و امارات قرار بايست در مقصداجماعات منقول می ـ بحث تعارضات1

 بحث مطلق و مقيد مناسب نيست.  مبين درکنار دادن بحث مجمل و ـ قرار1

 ساختار وجود ندارد. احد معينی در اينـ محور و5

 کمپانی محقق چينش .11ـ2

اصول را در مقدمه؛ چهار باب؛ خاتمه قرار داد. مقدمه  مباحث «األصول علی النهج الجديد»در  وی

ل مسائل او شود. در بابحکمی تقسيم می مبادی لغوی و تصديقی است. مبادی به شامل مبادی تصوری و

باب به سه مقصد: مجعوالت  شود. ايندوم مباحث لفظی بيان می عملی را آورده و در باب عقلی نظری و
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شرط يا  ها برآن جهت تعليق نواهی؛ مجعوالت تشريعی از خودشان شامل: اوامر و جهت تشريعی از

تقييد؛  خصوص؛ اطالق و جهت عموم و ها ازمتعلقات آن مجعوالت تشريعی و وصف و...؛ موضوعات

 کتاب؛ حجيت ظاهر ظواهر؛ حجيت مطلق مطالب: حجيت سوم به شود. باببيان تقسيم می مال واج

شود. باب چهارم به تعارض دو بندی میاستصحاب تقسيم نقل اجماع؛ حجيت سنت؛ حجيت حکايت

ت. د استقلي بحث: برائت؛ احتياط؛ اجتهاد و پردازد. خاتمه شامل سهداللت يا سند می لحاظحجت به

 (  4/22، 4113)کمپانی، 

م ـ باب سو خاتمه و بحث استصحاب در باب نيامده؛ بلکه برائت و اشتغال در اصول عملی در يک

 که درباره حجج شرعی است ـ آمد. 

 بررسی

 خصوص مسائلاصول ـ به بسياری مباحث ابهام وجود داشته و جای چينش اجمال و اين ـ در4

 آن اظهارنظر کرد. تا دربارهالفاظ ـ معلوم نيست 

 شود.ساختار ديده نمی اين تخيير در ـ بحث اصل2

 شود.سرگشتگی مخاطب می هم توجيه مناسبی ندارد و سبب ـ جداساختن اصول عملی از1

 خاتمه توجيه مناسبی ندارد.  تقليد در کنار اجتهاد و احتياط در اصل برائت و دادن اصل ـ قرار1

 شود.ساختار مشاهده نمی عينی برای اينـ محور واحد م5

 مظفرعالمه  چينش .12ـ2

حجت؛  عقلی؛ مباحثالفاظ؛ مباحث چهار قسم: مباحث اصول را به مباحث «أصول الفقه»در  او

 اعالم« الفقه اصول»ابتدای  ( و در41ـ2/5و 48ـ4/41، 4146اصول عملی تقسيم کرد )مظفر،  مباحث

را با خاتمه با عنوان مباحث تعادل داده و آن چهار مقصد قرار کتاب را در تقسيم، اين اين داشته براساس

 مقصد تراجيح را در مرحله عمل، بحث تعادل و ( ولی در4/48، 4146دهد )مظفر، تراجيح پايان می و

 مباحث تراجيح به کرده مسأله تعادل و ( و تصريح216ـ2/483، 4146حجت آورده )مظفر،  سوم: مباحث

ست. ادله ا تعارض حجت برحکم شرعی درهنگام آن تحصيل حجت مناسبت بيشتری دارد؛ زيرا نتيجه

 علم کتاب مدخلی دارد که شامل: تعريف، موضوع، فايده و تقسيم ابحاث ( اين2/434، 4146)مظفر، 

وضع؛  رد: حقيقتمبحث دا ای دارد که چهارده( سپس مقدمه48ـ4/45، 4146فقه است. )مظفر،  اصول
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اص؛ له خموضوع قسم چهارم؛ وضع عام و وضع؛ استحاله تعينی؛ اقسام واضع؛ وضع تعيينی و تعيين

يقت حق مرکبات؛ عالمات نوعی؛ وضع اراده؛ وضع شخصی و داللت از مجازی؛ تبعيت استعمال حقيقی و

 اول: مباحث ( مقصد13ـ4/48، 4146اشتراک؛ حقيقت شرعی. )مظفر،  مجاز؛ اصول لفظی؛ ترادف و و

مبين است. )مظفر،  مقيد؛ مجمل و خاص؛ مطلق و الفاظ شامل: ابواب: مشتق؛ اوامر؛ نواهی؛ مفاهيم؛ عام و

 دوم: مالزمات عقلی دو باب دارد: مستقالت عقلی؛ غيرمستقالت عقلی. باب ( مقصد431ـ4/54، 4146

 غيرمستقالت شرع دارد و باب حکم عقل وقبح عقلی؛ مالزمه عقلی  مستقالت عقلی مباحث: حسن و

، 4146فساد دارد. )مظفر،  نهی بر نهی؛ داللت امر و واجب؛ ضد؛ اجتماع عقلی مباحث: اجزاء؛ مقدمه

حجيت؛ امارات؛ ظن  علم؛ موطن حجت؛ حجيت سوم يک مقدمه درباره: معنای ( مقصد121ـ4/435

يح تراج ظواهر؛ شهرت؛ سيره؛ قياس؛ تعادل و عقل؛ حجيت نوعی و... و ابواب: کتاب؛ سنت؛ اجماع؛ دليل

کرده است.  استصحاب را ذکر اصول عملی فقط اصل( مقصد چهارم: 216ـ2/41، 4146دارد. )مظفر، 

 (236ـ2/215، 4146)مظفر، 

 بررسی

کامليت برخوردار نبوده و  جامعيت و پژوهان مبتدی مناسب بوده و ازدانش چينش برای ـ اين4

 رتبه نيست. اسب محققان عالیمن

 وضع ـ مناسب نبوده و تداخل دارد.  خصوص اقساممباحث مقدمه ـ به دهی برایـ عنوان2

 دقيق مشخص نشده است. طورسوم اين ساختار به ـ عنوان مقصد1

حجت، علم، امارات،  سوم از همخوانی مناسبی برخوردار نيست؛ زيرا مباحث ـ مباحث عنوان مقصد1

 تراجيح آميخته است.  تعادل و ادله شرعی را با بحث ظن و

ی تراجيح از مسائل اصل تعادل و کتاب تصريح کرده که مباحث که در ابتدایـ مظفر با وجود اين5

بحث  بنای صريح خودش عدول کرده و اين اين بيايد، از« فقه اصول»خاتمه  فقه نيست و بايد در اصول

 وی دارد.  نظر نکته نشان از دوگانگی در حجت ذکر کرده است. اين مقصد سوم: مباحث را در

 مباحث مهمی مانند اجتهاد، تقليد، احتياط و... غفلت شده است. ساختار از اين ـ در6

 ساختار معيار واحد مشخصی ندارد.  ـ اين1
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 صدر  محمدباقر سيد چينش .13ـ2

 ت ازدليلي نوع فقه براساس اصول مباحث بندی برایدو تقسيم «بحوث فی علم األصول»در  وی

( وی 53ـ4/51، 4114حيث ذاتش دارد. )صدر،  دليل از آن و نوع بودن جهت لفظی يا عقلی يا تعبدی

؛ دليل عقلی برهانی الفاظ؛ مباحث بخش: مباحث ششفقه را به  اصول دليليت، مباحث نوع براساس

ور ادله مذک اصول عملی عقلی؛ خاتمه: تعارض های شرعی؛ مباحثحجت استقرايی؛ مباحثدليل  مباحث

 مباحث کل ،دليل نوع ( وی براساس53ـ4/51، 4114بندی کرد. )صدر، ها تقسيمآن احکام مربوط به و

آن تقسيم  کاماح اقسام و اصول و ادله و عملی؛ خاتمه: تعارض قسم: ادله محرزه؛ اصول سه اصول را به

سه  ادله شرعی به شوند. بحثدو قسمت: ادله شرعی؛ ادله عقلی تقسيم می کرد. بخش ادله محرزه به

طلب: دو م شود. بحث ادله عقلی بهظهور تقسيم می داللت و صدور؛ حجيت داللت؛ اثبات مطلب: تحديد

اصول  شود. بخشتقسيم میحجيت ادراک عقلی  صحت قضيه عقلی؛ بحث کبروی در بحث صغروی در

 وجود موارد خود اصول؛ اصل عملی در مقدماتی؛ مباحث مربوط به عملی به دو مطلب: مباحث عمومی و

( صدر برای مباحث دروس 64ـ4/53، 4114و411ـ2/463، 4141شود. )صدر، علم اجمالی تقسيم می

کرد.  ألصول از تقسيم دوم استفادها مباحث حلقات خارج از تقسيم اول و برای تنظيم مقطع اصولی در

 (411، 4185)اسالمی، 

 بررسی 

تر ها مناسبآن تر و برای بحث از خود قواعد و دقت برروش جديد حوزه نزديک ـ تقسيم نخست به4

سنخ دليليت باهم مشترک هستند ـ مانند  هايی از قواعد اصولی که درتقسيم مجموعهاست؛ زيرا دراين

 راريک حوزه جداگانه ق شارع در جعل هرکدام توسط برهانی يا استقرائی يا تعبدی ـ بهلفظی يا عقلی 

 ی ازيتقسيم است که در محدوده شيوه استقرا اين خاصی در ی صنفينمونه داليل استقرا گيرند. برایمی

 شود.آن بحث می

( و کارايی قواعد 4/64، 4114تر است )صدر، روش قديم و سنتی حوزه نزديک دوم به ـ تقسيم2

ظی دليل لف نمونه قواعد اصولی عام در دهد؛ زيرا برایخوبی نشان میاصولی را درمقام استدالل فقهی به

سند دخالت دارند ـ مانند  اثبات که در معمول از قواعد اصولی نواهی ـ طبق های اوامر وـ مانند بحث

 لفظی به دليل حکم شرعی از ستند و فقيه هنگام استنباطواحد، تواتر، سيره واجماع ـ جدا ني خبر حجيت
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 کاردو جهت را به حديث )دليل لفظی( باهم توجه کرده و قواعد اصولی مناسب در هر سند و داللت

عنوان  يک قواعد تحت مجموعه آن مسأله مراعات شده و بحث از تقسيم مذکور اين گيرد، بنابراين درمی

 ارگرفته است.با نام دليل شرعی قر

تر اول مناسب فقه نگاه شود، تقسيم دانش مجرد از مستقل و طورفقه به اصول دانش چه بهـ چنان1

بيق های تطفقه و آشنايی با مجال دانش فقه از زاويه ابزاری بودنش برای اصول است؛ ولی اگر به دانش

 دوم بهتر است. های فقهی نگريسته شود، تقسيماستدالل قواعد اصولی در

 شدن ردهگستتوجه به عصر کنونی ـ با استفاده در بسته بوده و قابل دوم خيلی مبهم و ـ تقسيم1

 فقه ـ نيست. اصول مسائل

عم؛ ا حقيقت شرعی؛ صحيح و األصول آمده ـ مطالبی مانند حلقات دوم ـ که در تقسيم مباحث ـ در5

ها ( ولی ذکر آن411، 4185نگاه صدر دارد )اسالمی،  ها ازآن ازنيازی مشتق ذکر نشده که حکايت از بی

 خالی از فايده نيست.

 سبزواری عبداألعلی سيد چينش .14ـ2

 الفاظ؛ مالزمات مقصد: مباحث اصول را به مقدمه: امور عامه؛ سه مباحث «تهذيب األصول»در  وی

امر  41( مقدمه: امور عام 6ـ4/5، 4141)سبزواری، چه اعتذار بدان صحيح است تقسيم کرد. عقلی؛ آن

 مبادی؛ تعريف مسائل، موضوع و علم به هر قوام مرتبه اصول؛ معروفيت دارد: تعريف، فضل، غايت و

 ع ووض اصول؛ تعريف علم چه معروف است؛ موضوعآن فقهی؛ کالم در تفاوتش با قاعده مسأله اصولی و

جوع ر لفظ و عالمات حقيقت؛ حاالت مجاز و حقيقت و مجاز؛ تعريف قت ولفظ؛ حقي فرقش با استعمال

؛ لفظ؛ داللت تصديقی يا تصوری؛ معانی تکوينی يا اعتباری يا اختراعی اشتباه صورت اصولی عقاليی در به

الفاظ  اللفظ؛ مشتق. مقصد اول: مباحث متحدالمعنی و مطلق؛ انقسام لفظ به طورالفاظ به نزاع در وقوع

خاص، قسم پنجم:  سوم: مفاهيم، قسم چهارم: عام و دوم: نواهی؛ قسم اول: اوامر؛ قسم شامل: تقديم؛ قسم

 ششم: تعارض است. مقصد دوم: مالزمات عقلی دو قسم دارد: مالزمات مطلق، مقيد، مجمل ومبين؛ قسم

 ددان صحيح است شامل: مقدمه؛ مقصچه اعتذار بسوم: آن عقلی غيرمستقله. مقصد عقلی مستقله؛ مالزمات

 چه اعتذار بدان ازجهت کشف صحيح است تمهيد؛ مبحثدوم: آن نفسه معتبر است؛ مقصدچه فیاول: آن

 لسوم: اصو اعتذار است؛ مقصد صحتاعتبار و عدمعدم دوم: اصالت غيرعلم؛ مبحث اول: امکان تعبد به

 عملی دارد. 



 

 نو طرحی ارائه و شیعه فقه اصول ساختارهای انتقادی بررسی / 44

 

 بررسی

 ساختار وجود ندارد.اين اقسامـ مقسم واحدی برای 4

 نامأنوس است. چه معروف است ـ مجمل، مبهم وآن کالم در عناوين ـ مانند ـ برخی2

 شد.تعبير تکرار می مقصد دارد که نبايد اين سوم چند ـ مقصد1

 آن در قسممباحث امر که برخی جا ذکر شده مانند موضوع چند موضوع در مباحث يک ـ برخی1

 موضوع دوم ذکر شده و مانند مقصد واجب؛ ضد( در آن )اجزاء؛ مقدمه مباحث اول و برخی ز مقصداول ا

وم د عنه( در مقصدآن )فساد منهی مباحث اول و بعضی دوم از مقصد قسم آن در مباحث نهی که بعضی

 شود. ذکر شده که اين موجب سردرگمی مخاطب می

 مطهری عالمهچينش  .15ـ2

اصول را به دو بخش: اصول استنباطيه؛ اصول عمليه تقسيم کرد. اصول استنباطيه چهار  وی مباحث

برائت؛  ( اصول عمليه چهار مبحث دارد: اصل14، 4181مبحث دارد: کتاب؛ سنت؛ اجماع؛ عقل. )مطهری، 

 (55، 4181استصحاب. )مطهری،  تخيير؛ اصل احتياط؛ اصل اصل

 بررسی

ول ـ اص شود و بسياری مباحثبحث مصادراستنباط و اصول عملی می ساختار شامل فقط ـ اين4

 الفاظ ـ درآن جای داده نشدند. ازجمله مباحث

 چينش خيلی ساده بوده و از استقبال اصوليان برخوردار نخواهد شد. ـ اين2

« ليلد»ها عنوان آن ـ اموری مانند کتاب، سنت، اجماع و عقل در نزد اصوليان، اصل نيستند و بر1

 شود.اطالق می

 شيرازی مکارم ناصر چينش .16ـ2

بندی خاتمه بخش مبادی؛ مبادی؛ مسائل و را به مقدمه؛ مبادی اصول مباحث «أنوار األصول»در  او

 علم اصول؛ موضوع علم علوم؛ تعريف علم؛ تمايز ( مقدمه شامل: موضوع4/24، 4121کرد. )مکارم، 

 بعيتمجاز؛ ت مرکبات؛ حقيقت و مبادی نُه امر دارد: وضع؛ وضع است. مبادی اصولی مباحث اصول؛ تقسيم

يقت حق اعم؛ اشتراک؛ مشتق و متشرعی؛ صحيح و شرعی وحقيقت ومجاز؛ حقيقت اراده؛ عالئم داللت از

مره يا  امر بر امر؛ داللت امر؛ صيغه فصل دارد: ماده اول: اوامر هفت مقصد دارد. مقصد درآن. مبادی پنج
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وم: د وجوب. مقصد امر؛ نسخ بعد طبايع يا افراد؛ امر امر به واجب؛ تعلق تکرار و فور يا تراخی؛ اقسام

ف؛ وص شرط؛ مفهوم فصل دارد: مفهوم سوم: مفاهيم شش نهی. مقصد نهی؛ صيغه فصل دارد: ماده نواهی دو

 فصل دارد: معنای خاص هفده چهارم: عام و عدد. مقصد لقب؛ مفهوم حصر؛ مفهوم غايت؛ مفهوم مفهوم

عام  باقی؛ تمسک به عام مخصص در عموم؛ حجيت عام؛ فرق عام با خاص؛ ادوات خاص وعام؛ اقسام

 راصل د مخصص؛ تأسيس شبهات مصداقی برای عام در مخصص؛ تمسک به شبهات مفهومی برای در

ام ع مخصص؛ خطابات شفاهی؛ تعقيب فحص تخصص؛ وجوب تخصيص و مخصص؛ دوران موارد اجمال

 يصهای متعدد؛ تخصجمله استثناء به عام با مفهوم؛ تعقيب بعض؛ تخصيص کننده بهضمير رجوع به

پنجم درباره مطلق، مقيد، مجمل  بداء. مقصد خاص؛ نسخ و عام و هایواحد؛ حالت خبر عمومات کتاب به

اول: امارات معتبر شامل:  دو قسم است. قسم اول: امارات بر اممقام دارد. مق مبين است. مسائل دو و

خبر؛ مقصد سوم: اجماع؛  دوم: سنت واقسام مطلق؛ مقصد طورالفاظ به ظواهر حجيت اول: کتاب و مقصد

 مطلق جز طورظن به حجيتعدم دوم: امارات غيرمعتبر شامل: اصالت چهارم: عقل است. قسم مقصد

قياس  حجيتشهرت؛ عدم حجيتواحد؛ عدم خبر اجماع منقول به حجيتشده؛ عدم رجچه با دليل خاآن

 حجيتع ظنيه؛ عدميذرا سد حجيتمصالح مرسله ظنيه؛ عدم حجيتاستحسان؛ عدم حجيتظنی؛ عدم

 احتياط؛ قاعده برائت؛ قاعده عملی شامل: قاعده دوم: اصول خاص است. مقام معنای اجتهاد ظنی به

 ( 26ـ4/24، 4121تقليد است. )مکارم،  استصحاب است. خاتمه درباره اجتهاد و تخيير؛ قاعده

 بررسی

معامالت در  عبادات و نهی و نهی از امر و واجب، ضد، ترتب، اجتماع های اجزاء، مقدمهـ بحث4

الل منطقی ساختار اخترتيب  چهارم: عقل هرچند مناسبتی داشته باشد، مخاطب را حيران کرده و در مقصد

 آورد.وجود می به

اصوليان اختالف است و  مسائل ميان مبادی و ذيل مبادی، مبادی مباحث در دادن برخی قرار ـ در2

 ساختاربندی خواهد شد. تشتت در سبب

بحث به  خاص اشتباه است؛ زيرا اين سوم: عام و بداء در مقصد هفدهم: نسخ و دادن فصل ـ قرار1

 حکم شرعی ارتباط دارد.  صوص ربطی نداشته و بهخ عموم و

خاص نادرست است؛  سوم: عام و هفدهم از مقصد عنوان فصل نسخ در کنار دادن بداء در ـ قرار1

 آيد.حساب میطفيلی به مباحث فرعی و نسخ از بحث کنار زيرا بداء در
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آن داده شد، درباره هایزيرعنوان دربارهسوم: عامل وخاص که توضيح مفصلی  مقصد ـ برخالف5

 مبين چيزی ذکر نشده است.   مقيد و مجمل و چهارم: مطلق و مقصد

اب آن جای مناسبی انتخ فقه است، بايد برایتقليد جزو مباحث اصلی اصول ـ اگر خاتمه: اجتهاد و6

 مناسبت است.فقه بی اصول مباحث آن در اگر نيست، ذکر کرد و

 آن وجود ندارد.  دارای ابهام بوده و معيار مشخصی برای ساختاری ـ چنين1

 سيستانی سيدعلی چينش .17ـ2

ظيم تن اعتبار جهت محوريت حجيت و ساختاری ديگر با محوريت يک ساختار با« الرافد»در وی 

قسم: اصول برسه  حجيت، علم محوريت ( براساس4/11، 4141کرد. )سيستانی،  فقه مطرح اصول مباحث

صنف دارد:  ( احتمال پنج4/11، 4141تصنيف است. )سيستانی،  ی قابلياحتمال؛ کشف؛ قرارداد عقال

نان اطمي درجه که به قطع است؛ احتمالی حجيت قطع رسيده باشد که بحثش در درجه که به احتمالی

 تکيه دارد اگرچه درجهقوت محتمل  که بر اطمينان است؛ احتمالی حجيت رسيده باشد که بحثش در

اشتغال است؛  اصالت دماء وجود دارد و بحثش در اعراض، اموال و احتمال ضعيف باشد که درمورد

 ه اطرافک صورتی گيرد مگر درعلم اجمالی قوت می علم اجمالی تکيه دارد و با استمداد از که بر احتمالی

 مباحث بحث در اطراف آن شوند. اين ودن احتمال درب موهوم قدر زياد باشند که منجر بهعلم اجمالی آن

که قدرتی نداشته و محتمل نيز اهميتی ندارد  غيرمحصوره است؛ احتمالی شبهه محصوره و علم اجمالی و

خودش اصطکاک دارد و اين  جامع با عکس جهت علم اجمالی بهکه به دو قسم است: احتمالی که اين بر

 بر برائت است. اين اصالت که با عکسش اصطکاک ندارد و اين مورد حتمالیتخيير است؛ ا اصالت مورد

شرعی است و اگر وارد نشود،  آن وارد شود، برائت اهميتعدم دو قسم است، زيرا اگر از شارع بيانی برای

احساسی. کشف ادراکی  ( کشف بردو نوع است: ادراکی و15ـ4/11، 4141عقلی است. )سيستانی،  برائت

استصحاب  طرق است. کشف احساسی در امارات و حجيت شرعی است که بحث امارات عقالئی و در

ی برآن تبانی يطريقی است که جامعه عقال ( مقصود از قرارداد عقالئی هر4/15، 4141است. )سيستانی، 

ی عمومی اجتماعجهت مصلحت ثقه يا به خبر واقع باشد مانند طريق از سبب کشف نوعی اينکنند خواه به

 ادله. )سيستانی، تعارض الفاظ و مباحث مقيد و... از خاص؛ مطلق و ظواهر؛ اوامر؛ نواهی؛ عام و باشد مانند

4141 ،4/15) 
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 اعتبار به اعتبار؛ تقسيم بحث است: تعريف اصول در پانزده علم اعتبار، تصنيف محوريت براساس

تبار اع اعتبار قانونی؛ اقسام اعتبار قانونی؛ مراحل جعل ر؛ اسلوبدو اعتبااين قانونی؛ ارتباط ادبی و

کم قانونی؛ ح ابراز احکام قانونی؛ وسائل وضعی؛ عوارض قانون تکليفی و اقسام؛ اقسام اين قانونی؛ ارتباط

 تنافی کشاف؛است ثبوتی ميان وسائل وسائل؛ تعارض اثباتی و اين حکم قانونی؛ وثاقت استکشاف وسائل

، 4141وسيله اعالمی. )سيستانی،  فقدان هنگام قانون در تطبيق؛ تعيين هنگام اعتبارات قانونی در

 ( 11ـ4/16

 بررسی

دانند فقه می اصول را حجت در که موضوع حجيت براساس ديدگاه کسانی ـ تقسيم اول با محوريت4

 دفاع نيست.   ان قابلديگر ( سازگار است؛ ولی براساس نظر45، 4145)بروجردی، 

 محورو  وعکه موضاين سيستانی مبنی بر علی سيد ديدگاه اعتبار براساس ـ تقسيم دوم با محوريت2

گرفته،  ( انجام4/411، 4141احکامش است )سيستانی،  اعتبار قانونی، عوارض و علم اصول ابحاث

 خدشه است. نظر قابل که ايندرحالی

 شود.آن استقبال نمی رو ازتقسيم دوم ـ پيچيده و نامأنوس است، ازاين خصوصبهدو تقسيم ـ  ـ اين1

 حکيم محمدسعيد سيد چينش .18ـ2

 نظری؛ اصول مبتنی اصول را در تمهيد؛ مقدمه؛ دو قسم )اصول مباحث «المحکم»و « الکافی»در  وی

 امر دارد: تعريف تمهيد دو( 48ـ4/41، 4128و  45ـ4/41، 4141برعمل(؛ خاتمه جای داد. )حکيم، 

مقام دارد: احکام تکليفی؛ احکام وضعی  احکام شرعی دو بحث است. مقدمه: حقيقت اصول؛ منهج علم

مباحث لغوی  الفاظ شامل: مقدمه: برخی اول: مباحث نظری دو باب دارد. باب اول: اصولاست. قسم

خاص؛ خاتمه  نواهی؛ مفاهيم؛ عام و اوامر و مقصد: مشتق؛ آن؛ چهار مباحث مناسب داللت و دخيل در

 امر و طلب؛ صيغه نهی؛ ماده امر و فصل است: ماده امر با نهی و ده دوم شامل مقدمه: فرق است. مقصد

علق عنه؛ تمنهی امتثال؛ تقسيمات مأموربه و کيفيت نهی در امر و الزام؛ فرق افاده های خبری ونهی؛ جمله

 دامر. مقص بعد امر؛ امر به وجوب يا تحريم؛ امر فعل يا ترک با نسخ يع يا افراد؛ جوازطبا نهی به امر و

عدد.  لقب؛ مفهوم حصر؛ مفهوم غايت؛ مفهوم وصف؛ مفهوم شرط؛ مفهوم فصل دارد: مفهوم سوم شش

دارد؛ عام عموم داللت  چه برها؛ آنآن اصل از مقتضای عموم و فصل دارد: اقسام چهارم هشت مقصد

 به عضمير راج عام به به غيرمخاطبين؛ تعقيب حکم نسبت اشتباهش؛ عموميت مخصَّص؛ اجمال خاص و
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فصل دارد:  عقلی شش دوم: مالزمات مفهوم. باب عام بامقيد؛ تخصيص مطلق و افرادش؛ جمع برخی

اد. به فس نهی نسبت نهی؛ اقتضای ر وام واجب؛ ضد؛ اجتماع عقل؛ اجزاء؛ مقدمه شرع با حکم حکم مالزمه

قطع؛  اقسام حکم شرعی؛ مقدمه: احکام و ملتفت به عمل شامل: تمهيد: حاالت بر دوم: اصول مبتنی قسم

حجج  اول: مباحث سوم: تعارض است. مقصد عملی؛ مقصد دوم: اصول حجج؛ مقصد اول: مباحث مقصد

 شهرت فتوايی؛ حجيت اجماع؛ حجيت لغوی؛ حجيت قول ظواهر؛ حجيت تمهيد و شش فصل: حجيت

آن حالت سابق  چه دراول: آن عملی دارای: قسم دوم: اصول ظن دارد. مقصد مطلق واحد؛ حجيت خبر

 ينتعي تکليف؛ شک در اصل فصل: شک در اول شامل چهار دوم: استصحاب است. قسم اخذ نشده؛ قسم

خاتمه:  اکثر ارتباطی و اقل و به با اختالف متعلق؛ دوران مکلف ينتعي متعلق؛ شک در تکليف با وحدت

 استصحاب؛ ارکان و مقام: ادله دوم: استصحاب دارای سه احکام غيرالزامی است. قسم اصول در جريان

استصحاب  خاتمه: لواحق استصحاب و شروط ارکان و تماميت کالم در وقوع شروط استصحاب؛ موارد

 متعارض. باب ديگری دخالت دارند؛ ادله عمل به که در ایسوم: تعارض دو باب دارد: ادله است. مقصد

فصل دارد: تخصص وورود؛ حکومت؛ جمع  اول سه ادله. مقام نسب؛ مراتب مقام دارد: اقسام اول دو

 اص درادله خ متعارضين؛ مقتضای اصل در مقام دارد: مقتضای دوم: ادله متعارض دو عرفی. باب

ادله خاص متعارضين.  مفاد کالم در دو دليل؛ لواحق فصل دارد: ترجيح؛ تعادل دوم سه متعارضين. مقام

 اجتهاد؛ تخطئه و مسأله دارد: تجزی اول سه مقام دارد: اجتهاد؛ تقليد. مقام تقليد دو خاتمه: اجتهاد و

مفتی؛  ل درعق مفتی؛ اعتبار وثوق به اعتبارمسأله دارد:  سوم هشت فتوای مجتهد. مقام تصويب؛ کيفيت

 تساوی درم دو اصول؛ تخيير ميان طرق و موارد استنباط؛ تقليد در متعارف در از ميت؛ تقليد خارج تقليد

 عمل مطابق با تقليد سابق.  مفتی؛ اجزای اجتهاد به فضيلت؛ رجوع دارنده ملکه

 بررسی

 قسم مناسب نيست.ـ ذکر تمهيد و مقدمه در دو قسم از م4

 موضوع، اهميت، ضرورت، اهداف و اصول ـ مانند علم کنار تعريف مطالب در ذکر برخی ـ جای2

 آن ـ خالی است.   فوايد

جا معنای خاصی اين آيد که اصل دراصول عملی برمی تقسيم مباحث به اصول نظری و ـ از ظاهر1

 اصول نظری از اصول نيستند.  مباحث مطرح در که بسياری ازدارد، درحالی
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 الريجانی محمدصادق چينش .19ـ2

اصول  ( مباحث24ـ21، 4181سيستانی )الريجانی،  علی چينش سيد گيری ازبا بهره ایدر مقاله او

 علم ( قسم فلسفه21، 4181بندی کرد. )الريجانی، اصول بخش اصول؛ علم علم دو قسم: فلسفه را به

فصل دارد:  اصول؛ پنج علم فلسفه اصول مقدمه: معنای علم اول: شناخت دارد. بخشبخش  اصول چهار

عملی؛ بنای عقالء.  عقلی: نظری و های اصول؛ احکامروش تدوين اصول؛ اعتبارات؛ منابع و تعريف و

 فصل: معنا و مباحث زبانی؛ هشت مباحث زبانی شامل مقدمه: متد تحقيق در دوم: کلياتی در بخش

 الماتع الفاظ؛ افعال گفتاری؛ حقيقت، مجاز و کيفيتش؛ استعمال های معناداری؛ پديده وضع وتئوری

ون مت تفسير سوم: کليات اعم است. بخش شرعی؛ صحيح و مجاز؛ معنای حرفی؛ حقيقت حقيقت و

 رايطسير؛ شماهيت تف متن؛ معنا و فصل: معنای )هرمنوتيک( مقدمه: اصطالحات مختلف هرمنوتيک؛ چهار

م علو اصول و چهارم: علم ارتباطش با بيرون دارد. بخش متون دينی و ها؛ فهمفرضپيش نقش فهم و

 ول واص فقه؛ علم فلسفه اصول و کالم؛ علم اصول، فلسفه و فصل: علم بحث؛ شش ديگر مقدمه: فايده

 اصول درروايات دارد. قسم علم زبان؛ علم فلسفه اصول و هرمنوتيک؛ علم اصول و حقوق؛ علم فلسفه

تبويب جديد؛ چهار فصل:  حکم دارای مقدمه: تدوين و اول: ماهيت بخش دارد. بخش اصول هشت

 آن است. بخش موضوع حکم و حکم؛ متعلق حکم؛ مراتب حکم؛ مبادی ماهيت های مختلف درنظريه

 ه؛ واجبگاناقسام پنج تکليفی به حکم وضعی؛ انقسام تکليفی و حکم نُه فصل دارد: حکم دوم: اقسام

 تعيينی و غيری؛ واجب نفسی و توصلی؛ واجب تعبدی و منجز؛ واجب معلق و مطلق؛ واجب مشروط و

 حکم پنج فصل دارد: تضاد مضيق. بخش سوم: عوارض موسع و کفايی؛ واجب عينی و تخييری؛ واجب

 چهارم: ابزار حکم نُه فصل دارد: مدلول حکم. بخش نهی؛ نسخ امر و اجتماعواجب؛  احکام؛ ضد؛ مقدمه

 خاص؛ مطلق و انشائی؛ مشتق؛ مفاهيم؛ عام و جمله خبری و مضارع؛ ماهيت ماضی و امر؛ نهی؛ مفاد

ال ال؛ امتثامتث بعد امتثال؛ امتثال فصل دارد: حقيقت حکم پنج پنجم: امتثال مبين. بخش مقيد؛ مجمل و

 فصل دارد: معنای 42ششم: حجت برحکم  فراغ؛ اجزاء. بخش مقام امتثال و توسعه در اجمالی؛ امکان

ع؛ اجما ظواهر؛ حجيت ظن؛ حجيت به قطع؛ علم اجمالی؛ تجری؛ امکان تعبد قطع؛ اقسام حجيت؛ حجيت

 عملی هفتم: اصول ظنون. بخش مطلق واحد؛ حجيت خبر شهرت؛ حجيت متواتر؛ حجيت خبر حجيت

بحث؛  احتياط؛ تنبيهات تخيير؛ اصالت برائت؛ اصالت عملی؛ شش فصل: اصالت مقدمه: تعريف اصول

 قتضایتساقط؛ م فصل دارد: اصالت ادله هفت هشتم: تعارض استصحاب دارد. بخش استصحاب؛ تنبيهات
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 نسبت؛ مرجحات مستفاد از قالبعرفی؛ ان مرجحات منصوص؛ جمع تعارض؛ تعدی از باب روايات در

 روايات؛ مرجحات خارجی. 

 بررسی

 کهآن است، درحالی آن و مباحث فقه نگاه کالن، جامع و بيرونی به اصول فلسفه علم ـ مراد از4

ز، الفاظ، حقيقت، مجا عقالء، وضع، استعمال قطع، بنای عقلی، حجيت آن ـ مانند احکام بسياری مباحث

يت منجز معنای معذريت واعم، حجيت به شرعی، صحيح و حرفی، حقيقت مجاز، معنای حقيقت وعالمات 

 است. اين تقسيم درمباحث فلسفه آن قرارداده شده ـ در

 اتاحتياط و تنبيه بحث احتياط از اصل تنبيهات اصالت جداکردن بحث ـ توجيه معقولی برای2

به  تنبيهات هفتم: اصول عملی وجود ندارد و بايد بحث استصحاب در بخش بحث استصحاب از اصل

صلی آن يکی است و اختصاص ف تنبيهات با بحث قبلی فصل قبلی خويش بپيوندد؛ زيرا ماهيت بحث

 تنبيهات نامتعارف است.  جداگانه به بحث

؛ گرايانه مورطبيعتبايد؛ مغالطه  و هست رابطه باب هيوم در شبهه مباحث زائد ـ مانند ـ برخی1

 تورم ساختار وجود دارد که موجب اين ( ـ در23ـ28، 4181آن )الريجانی،  هایپاسخ سرل و نقض

 شده و فايده مهمی برآن مترتب نيست. اصول

 و چينش( 24ـ21، 4181سيستانی انجام شده )الريجانی،  علی سيد چينش تقسيم با الهام از ـ اين1

 ده و نامأنوس است.سيستانی نيز پيچي

 مددی احمد سيد چينش .21ـ2

 ن بهرسيد تشريع؛ طرق محور: اعتبارات قانونی؛ مصادر اصول را به پنج علم مسائل ایدر مقاله وی

اول: اعتبارات  ( محور15ـ11، 4185تشريع؛ ظهورات لفظی؛ اصول عملی تقسيم کرد. )مددی،  مصادر

 ن )مانندمتماثلي اعتبارات؛ جمع احکام مترتب بر اعتبارات شرعی؛ آثار و اعتبارات؛ ماهيت شامل: حقيقت

 استحباب(؛ حاالت و حرمت يا کراهت و وجوب و جمع غيرمتماثلين )مانند جمع دو وجوب(؛ جمع

 کراهت؛ بساطت يا ترکيب استحباب و حرمت؛ ماهيت وجوب و اعتبارات قانونی؛ ماهيت های داراینسبت

 استلزام ضد؛ امر نهی از اعتبارات )اقتضای اعتبارات، تسانخ حرمت؛ ترابط تکليفی مانندوجوب واحکام 

 تعلق ارشادی، حکم مولوی و وضعی؛ شناخت احکام تکليفی و عکس(؛ تفاوتبه ضد و کراهت استحباب
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تاب؛ حقيقت ک حدود تشريع شامل: حقيقت و مصادر دوم: حجج و امور اضطراری است. محور وجوب به

 انزم قرآن در تدوين کتاب )نحوه وصول به اصطالحات قرآنی؛ طرق کتاب و ظواهر سنت؛ حکم حدود و

ياس؛ سنت با فرائض الهی؛ ق کتاب؛ نسبت عرض سنت در سنت يا بودن کتاب توسط صحابه(؛ تکميل

 مصادر وصول به م: طرق( محورسو84و 11ـ15، 4185تقليد است. )مددی،  اجماع؛ تعارض؛ اجتهاد و

ی قبول؛ تلق قياس؛ تصدی به قرآن، سنت، اجماع و رسيدن به شناخت و هایتشريع )امارات( شامل: راه

وضع؛  کالم شامل: کيفيت ظهورات چهارم: دالالت و ( محور11، 4185قبول؛ اجماع است. )مددی،  به

 ظهورات؛ تعارض معنا، مشترک؛ مشتق؛ حدود ظهورات لفظی؛ تعدد ظهورات؛ منشأ حجيت لغت؛ حقيقت

اصول عملی؛ عقاليی  پنجم: اصول عملی شامل: مشروعيت ( محور13ـ18، 4185ظهورات است. )مددی، 

اصول عملی  اشتغال؛ نسبت تطبيقات اصول برائت، احتياط، تخيير و يا شرعی بودن اصول؛ نکات فنی و

 ( 84ـ81، 4185النفس؛ قياس است. )مددی، فعل صحت در اصالت با امارات؛ اصول کثيرالدوران مانند

 بررسی

ام شرعی احک استنباط تشريع نيستند؛ بلکه مصادر عقل مصادر کتاب، سنت، اجماع و ـ اموری مانند4

له تشريع کند. بتشريع استفاده نمی مصدرعنوانامور به اين شارع است و او از دستهستند؛ زيرا تشريع به

مک ک احکام شرعی به دنبال استنباط امور به مراجعه به اين شود. مجتهد نيز درنمايان می امور اين در

 امور است نه تشريع.  اين

رسيدن  قدنبال طر رسد؛ زيرا مجتهدان بهنظر نمیدرست به« تشريع مصادر رسيدن به طرق»ـ تعبير 2

 ص به شارع دارد. استنباط هستند نه تشريع؛ چراکه تشريع اختصا مصادر به

صحابه ارتباطی به مباحث  زمان قرآن در تدوين اصطالحات قرآنی و نحوه مباحث مانند ـ برخی1

 اصولی ندارد.

 محور دوم و محور سوم تکرار شده است. کتاب دروصول به طرق ـ بحث1

خص ش مجتهد برای که فتوایاينمحور دوم: حجج با استناد به اجتهاد وتقليد در دادن بحث ـ قرار5

اجتهاد، مفهوم، مشروعيت، طريقه،  بحث قبول نيست؛ زيرا در ( قابل84، 4185ی، دعامی حجت است )مد

تواند ها است که نمیآن فتوای مجتهد يکی از حجيت شود و بحثمباحث فراوان ديگر ذکر می ط ويشرا

 حجج توجيه کند.  کنار مبحث را در قراردادن اين
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 درايتی حميد نشچي .21ـ2

احکام شرعی به  تکاليف و جهت بندگان از خدا و اصول را براساس رابطه مباحث ایدر مقاله او

ت. مالک اس عقاب تقسيم کرد. مالک به مقدمه و روابط مالک؛ حکم؛ بيان؛ احراز؛ امتثال وعصيان؛ ثواب و

معنا؛  لفظ و تعريف؛ شرايط؛ رابطه احکام است. بيان شامل: حکم؛ رابطه حکم شامل: مقدمه؛ اقسام

صيان ع احراز است. امتثال و احراز؛ مراتب مولی است. احراز شامل: تعريف؛ متعلق ناحيه بيان از هایشيوه

 ارامتثال؛ اجزاء؛ آث تحقق امتثال؛ چگونگی لزوم حکم به عقل برای امتثال؛ مبنای باب شامل: حاکم در

حاکم  عقاب شامل: تعريف؛ امتثال؛ عصيان است. ثواب و مقام متثال؛ تخيير عقلی درا بعد امتثال؛ امتثال

 عقاب است. )مجله اجتهاد( های ثواب ومسأله؛ تجری؛ بايسته در

 بررسی

 همه عناوين روشن باشد.  بندی ندارد که درساختار محور واحدی برای تقسيم ـ اين4

ثواب هایتهبايس»نيست؛ بلکه کالمی است، بنابراين بحث  فقه اصول مسائل عقاب از ثواب و ـ بحث2

 کالم بحث شود.  دانش بايد در« وعقاب

 گيرد.نمی استقبال قرار رو موردساختار خيلی با ساختارهای مشهور تفاوت دارد؛ ازاين ـ اين1

 چينش برگزيده تبيين .3

 شرح مبسوط ساختار برگزيده برای مباحث اصول فقه به شرح ذيل است. 

؛ فقه اصول فقه؛ اهداف اصول فقه؛ موضوع اصول فقه شامل: تعريف اول: آشنايی با اصول بخش

 فقه. ضرورت اصول اهميت و

 احکام  دوم: شناخت بخش

 حکم وتکليف.  حکم؛ تفاوت اول: مقدمه شامل: تعريف فصل

اضطراری؛  ثانوی؛ حکم اختياری و ظاهری؛ حکم اولی و احکام شامل: حکم واقعی و دوم: اقسام صلف

 ادآن(؛ حکم تکليفی )تض امضايی؛ حکم وضعی )تعريف؛ ماهيت ارشادی؛ حکم تأسيسی و حکم مولوی و

ت حرم واجب{؛ وجوب و واجب؛ اقسام وجوب و احکام تکليفی ]وجوب }تعريف احکام تکليفی؛ اقسام

حباب است مستحب؛ اقسام استحباب و حرام{؛ استحباب }تعريف حرمت و حرام؛ اقسام حرمت و }تعريف
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مباح؛  اباحه و مکروه{؛ اباحه }تعريف کراهت و مکروه؛ اقسام کراهت و مستحب{؛ کراهت }تعريف و

 مباح{(.  اباحه و اقسام

 : اقتضاء، انشاء، فعليت، تنجز؛ مراتبچهارگانه تباحکام شامل: تعريف؛ اقوال )مرا سوم: مراتب فصل

 فعليت(. دوگانه: انشاء و

ييد؛ تق نسخ و بداء؛ تفاوت نسخ و نسخ؛ فرق ؛ ارکاننسخ احکام شامل: تعريف چهارم: نسخ فصل

نت؛ س نسخ در قرآن؛ وقوع نسخ در نسخ؛ وقوع نسخ؛ جواز نسخ؛ امکان تخصيص؛ اقسام نسخ و تفاوت

 انجام.  زمان نسخ قبل

هاد اجت مجتهد؛ اقسام اجتهاد و اول: اجتهاد )تعريف احکام شامل: نوشتار های شناختپنجم: راه فصل

اجتهاد ]لغت، صرف، نحو، کالم، منطق، رجال، درايه،  نياز در اجتهاد؛ علوم مورد مطلق[؛ شرائط ]تجزی و

تقليد  دوم: فراغ(؛ نوشتار فقه[؛ منطقه فقه و فقه، قواعدقرآن، اصول قرآن، تفسير الحديث، مفرداتفقه

نامی، شزادگی، خوتقليد ]بلوغ، عقل، رشادت، رجوليت، حريت، حالل مرجع طيمقلد؛ شرا تقليد و )تعريف

دين[؛  عفرو دين؛ تقليد در اصول تقليد ]تقليد در عدالت، حيات، اسالم، تشيع، اجتهاد، اعلميت[؛ قلمرو

احتياط؛  احتياط؛ مشروعيت محتاط؛ اقسام احتياط و سوم: احتياط )تعريف تقليد(؛ نوشتار مرجع عدول از

 احتياط(.  احتياط؛ شرائط استحباب

 احکام استنباط ادله سوم: تعيين بخش

يسی استقرايی؛ تأس فقاهتی؛ برهانی و دليل )اجتهادی و دليل؛ اقسام اول: مقدمه شامل: چيستی فصل

 ظنی(.  غيرمحرز؛ قطعی و عقلی؛ محرز و غيرلفظی؛ نقلی و کشفی؛ لفظی و و

ل؛ اص اماره و اماره؛ تفاوت اول: مقدمه )تعريف احکام شامل: نوشتار دوم: ادله اجتهادی استنباط فصل

رآن سنت )قاهل نزد شيعه و دوم: ادله اصلی استنباط در امارات شرعی(؛ نوشتار حجت؛ مجعول در تعريف

؛ حجيت؛ مبانی واحد[؛ اجماع ]تعريف؛ اقسام خبر ]تعريف؛ حجيت[؛ حديث ]تعريف؛ حجيت، حجيت

عقل؛  نظری{؛ حجيت واحد[؛ عقل ]تعريف، اقسام }عملی و خبر اجماع منقول به درحجيت، حجيت

سنت  هلا نزد شيعه و استنباط درسوم: ادله فرعی شرع[؛ نوشتار عقل و حکم قبح عقلی؛ مالزمه حسن و

 ء؛ سيرهعقال )شهرت ]تعريف؛ اقسام؛ حجيت[؛ عرف ]تعريف؛ اقسام؛ حجيت[؛ سيره ]تعريف؛ اقسام }سيره

 استنباط در چهارم: ادله [؛ نوشتارلغوی ]تعريف؛ حجيت متشرعه{؛ حجيت[؛ قول معصومان؛ سيره

قسام؛ ؛ استصالح ]تعريف؛ اسنت )قياس ]تعريف؛ اقسام؛ حجيت[؛ استحسان ]تعريف؛ اقسام؛ حجيت[نزداهل
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سابق ]تعريف؛ حجيت[(؛  صحابی ]تعريف؛ حجيت[؛ شرائع ذرايع ]تعريف؛ حجيت[؛ قول حجيت[؛ سد

 مسائل اط دراستنب مستحدثه؛ اقسام؛ ادله مسائل مستحدثه )تعريف مسائل استنباط در پنجم: ادله نوشتار

فقهی؛  اصولی؛ قواعد اطالقات؛ قواعد عمومات وعقالء؛  عقل؛ سيره دين؛ حکم مستحدثه ]ضروريات

فقه؛  کالن خصوصيت؛ عرف؛ راهبردهای اولويت؛ الغای العله؛ قياسمنصوص مناط؛ قياس تنقيح

 مصلحت[(.

عول اصل؛ مج اصل؛ اقسام اول: مقدمه )تعريف احکام شامل: نوشتار سوم: ادله فقاهتی استنباط فصل

حاب استص استصحاب؛ فرق ؛ ارکاناستصحاب )تعريف دوم: اصل هه(؛ نوشتارشب عملی؛ اقسام اصول در

تصحاب اصول ديگر؛ اس استصحاب بر استصحاب؛ تقدم استصحاب؛ حجيت مانع؛ اقسام و مقتضی با قاعده

ات؛ زماني زمان و احکام کلی؛ استصحاب استصحابشبهات موضوعی؛  استصحاب درشبهات حکمی؛  در

 تصحابحکم تعليقی؛ اس احکام عقلی؛ استصحاب استصحاب در ع سابق؛ جريانيشرا تصحاب دراس جريان

 مفسد؛ استصحاب عروض عبادت درصورت صحت حادث؛ استصحاب تأخر اصول مثبته؛ اصالت

 مرکب واجب اجزای بقيه وجوب مخصص؛ استصحاب حکم استصحاب عام و تمسک به اعتقادات؛ دوران

 رضف شیء بر بقاء شک در خالف؛ کفايت ظن به استصحاب درصورت آن؛ جريان بعض تعذر درصورت

 حکم شرعی بودن مستصحب؛ حداقل در حکم شرعی يا موضوع استصحاب؛ لزوم صحت ثبوتش در

وم: س مقتضی(؛ نوشتار شک در ازلی؛ استصحاب در عدم بقاء؛ استصحاب استقبالی؛ استصحاب مرحله

 ؛ جريانشبهات حکمی برائت در اصل عدم؛ جريان استصحاب برائت و اصالت برائت )تعريف؛ تفاوت اصل

هات شب احتياط دراصل احتياط )تعريف؛ جريان چهارم: اصل شبهات موضوعی(؛ نوشتار برائت در اصل

تخيير  لاص ريانتخيير )تعريف؛ ج پنجم: اصل شبهات موضوعی(؛ نوشتار احتياط در اصل حکمی؛ جريان

 شبهات موضوعی(. تخيير در اصل شبهات حکمی؛ جريان در

 احکام  ادله چهارم: داللت بخش

عانی م ادله بر الفاظ داللت اول: کيفيت معانی شامل: نوشتار احکام بر ادله الفاظ اول: داللت فصل

 اهيتم ؛ مبانی دروضع دوم: وضع )تعريف نزاع؛ اقوال ]داللت وضعی؛ داللت ذاتی[؛ نوشتار محل )تحرير

سوم: هرمنوتيک )تعريف؛ اقسام؛  مرکبات؛ نوشتار واضع؛ وضع تعيين وضع؛ اقوال در وضع؛ اقسام

 متون دينی(. تفسير هرمنوتيک در
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وم: د استعمال(؛ نوشتار استعمال؛ اقسام اول: مقدمه )تعريف الفاظ شامل: نوشتار دوم: استعمال فصل

شرعی ]تعريف؛ امکان؛ وقوع[،  [؛ مجاز ]تعريف؛ اقسام[؛ حقيقت، اقساممجاز )حقيقت ]تعريف ت وحقيق

 لغت[(؛ نوشتار اهل سلب؛ اطراد؛ تنصيص مجاز ]تبادر؛ صحت حقيقت و هایمتشرعی؛ عالمتحقيقت

چهارم:  ارمشتق(؛ نوشتمبدأ؛ بساطت يا ترکيب  به تلبس موارد مشتق در ؛ استعمالسوم: مشتق )تعريف

 ؛ وقوعان؛ امکپنجم: اشتراک )تعريف نزاع(؛ نوشتار اعم؛ اقوال؛ ثمره صحيح؛ تعريف اعم )تعريف صحيح و

 درمتون دينی(. ؛ امکان؛ وقوعششم: ترادف )تعريف متون دينی(؛ نوشتار در

 مفهوم؛ اقسام منطوق و ت؛ تفاواول: مقدمه )تعريف احکام شامل: نوشتار ادله سوم: منطوق فصل

اهر سوم: ظ نص(؛ نوشتار نص؛ حجيت منطوق(؛ نوشتار دوم: نص )تعريف؛ نسبت نص با محکم؛ اقسام

 ظهور؛ حجيت حجيت انصراف؛ ادله ظهور و ظهور، تفاوت نص؛ اقسام ظاهر؛ تعريف ظهور و )تعريف

 قرينه؛ تقديم شک در قرينه؛ اصل در صاحب قرينه بر ظهور روايات؛ تقديم ظواهر قرآن؛ حجيت ظواهر

 مفهوم(.  ظاهر بر ظاهر؛ تقديم نص بر

 مفهوم موافق و اول: مقدمه )تعريف؛ اقسام ]مفهوم احکام شامل: نوشتار ادله چهارم: مفهوم فصل

سوم:  ارشرط )تعريف؛ حجيت(؛ نوشت دوم: مفهوم مخالف(؛ نوشتار موافق با مفهوم مفهوم مخالف[؛ تفاوت

لقب  پنجم: مفهوم غايت )تعريف؛ حجيت(؛ نوشتار چهارم: مفهوم حجيت(؛ نوشتاروصف )تعريف؛  مفهوم

 فتم: مفهومه حصر )تعريف؛ حجيت(؛ نوشتار ششم: مفهوم لقب با وصف؛ حجيت(؛ نوشتار )تعريف؛ تفاوت

 علت )تعريف؛ حجيت(. عدد )تعريف؛ حجيت(؛ نوشتار هشتم: مفهوم

امر  هصيغ دوم: مقتضای امر(؛ نوشتار امر؛ اقسام اول: مقدمه )تعريف نجم: اوامر شامل: نوشتارپ فصل

ا تعيين ي امر بر فور يا تراخی؛ داللت امر بر مره يا تکرار؛ داللت امر بر وجوب؛ داللت امر بر )داللت

وجوب(؛  ی برجمله خبر تعبديت؛ داللتتوصليت يا  امر بر عينيت يا کفائيت؛ داللت امر بر تخيير؛ داللت

 امتثال اوامر اضطراری از واقعی؛ کفايت اوامر ظاهری از امتثال اجزاء، کفايت سوم: اجزاء )تعريف نوشتار

؛ حثب نوع نزاع؛ تعيين محل مقدمه؛ تحرير مقدمه؛ اقسام واجب )تعريف چهارم: مقدمه اختياری(؛ نوشتار

 هب امر بحث؛ امکان نوع ضد؛ تعيين نزاع؛ اقسام محل پنجم: ضد )تحرير وشتارمقدمه واجب(؛ ن وجوب

 ؛ امرحظر بعد امر )امر هایششم: حالت عرضيت(؛ نوشتار ترتب؛ نظريه نزاع؛ نظريه ضدين؛ اقوال؛ ثمره

 وجوب(. جواز با نسخ امر؛ بقای به امر؛ امر بعد
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 دوم: مقتضای صيغه نهی(؛ نوشتار نهی؛ انواع مقدمه )تعريفاول:  ششم: نواهی شامل: نوشتار فصل

خبری  جمله فور يا تراخی؛ داللت نهی بر مره يا تکرار؛ داللت نهی بر تحريم؛ داللت نهی بر نهی )داللت

نهی؛  امر و اجتماع بحث با بحث صحت؛ تفاوت فساد و نهی برفساد )تعريف سوم: داللت نهی(؛ نوشتار بر

بحث  طينزاع؛ شرا محل نهی )تحرير امر و چهارم: اجتماع نزاع(؛ نوشتار نزاع؛ اقوال؛ ثمره محل تحرير

 مندوحه؛ احراز وجود يا ماهيت؛ قيد مفاسد؛ اصالت مصالح و احکام از طبايع؛ تبعيت احکام به ]تعلق

 نهی؛ نهی بعد امر؛ نهی بعد نهی )نهی هایپنجم: حالت نهی[؛ اقوال(؛ نوشتار امر و متعلق مناط در وجود

 تحريم(. ترک با نسخ نهی؛ جواز از

 احکام ادله پنجم: عوارض بخش

 عام؛ اقسام عموم و عام )تعريف اول: عموم و احکام شامل: نوشتار خصوص ادله اول: عموم و فصل

نفی يا نهی؛  سياق عموم ]نکره در ازمانی[؛ ادوات بدلی؛ افرادی و عام ]استغراقی، مجموعی و عموم و

خاص؛  خصوص و خاص )تعريف دوم: خصوص و والم[(؛ نوشتارالف به محلی آن؛ جمعومشابه« کل»

 عام در لبی[؛ استعمال منفصل؛ لفظی و مخصص ]متصل و خاص؛ اقسام عام و تخصيص؛ تفاوت تعريف

 عام با مفهوم مخالف؛ تخصيص مفهوم عام با مخصص، تخصيص فحص از عام قبل مخصص؛ عمل به

افراد؛  برخی کننده بهعام با ضمير رجوع مخصص؛ تخصيص عام درصورت اجمال موافق؛ تمسک به

 اکثر(. تخصيص

 ساممطلق؛ اق اطالق و مطلق )تعريف اول: اطالق و احکام شامل: نوشتار ادله تقييد دوم: اطالق و فصل

حکمت(؛  عام؛ مقدماتبا مطلق  عموم؛ تفاوت اطالق و افرادی[؛ تفاوت احوالی ومقامی؛  اطالق ]لفظی و

 يد؛ اصل درتقي معرض مطلق در تقييد؛ عمل به مقيد؛ اقسام تقييد و مقيد )تعريف دوم: تقييد و نوشتار

 اوت؛ تفل؛ عوام؛ اقساممسائل مستحدثه؛ انصراف ]تعريف اطالق در بيان؛ تمسک به شک درمقام هنگام

 تبادر[(. انصراف و

مجمل؛  اجمال و مجمل )تعريف اول: اجمال و احکام شامل: نوشتار ادله بيان سوم: اجمال و فصل

 کارهای رفعاجمال؛ راه عرضی(؛ عوامل حکمی؛ ذاتی و اجمال )حقيقی و متشابه؛ اقسام مجمل و نسبت

يان با فعل؛ ب بيان با قول؛ وقوع بيان؛ وقوع مبيَّن؛ اقسام وبيان  مبين )تعريف دوم: بيان و اجمال(؛ نوشتار

 مبيَّن(. رتبه مبيِّن از بيان؛ کاهش حاجت؛ تدريج در وقت بيان از تأخير
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 احکام  ادله ترجيح ششم: تعادل و بخش

 آن(.تعادل؛ اقسام اول: مقدمه )تعريف فصل

 غيرمستقر؛ ذاتی و تعارض )مستقر و تعارض؛ اقسام احکام شامل: تعريف ادله دوم: تعارض فصل

 اخبار )توقف، تخيير وترجيح(. تعارض تعارض؛ اقوال در وقوع عرضی(؛ موارد

ی؛ حفظ تزاحم تزاحم باتعارض؛ نظريه تزاحم؛ تفاوت احکام شامل: تعريف ادله سوم: تزاحم فصل

رود نسبت ازتعارض(؛ و انقالب ت )تعريف؛ خروجنسب تعارض(؛ انقالب تنزيل از تنزيل )تعريف؛ خروج

تعارض(؛  حکومت از حکومت با ورود؛ خروج تعارض(؛ حکومت )تعريف؛ فرق ورود از )تعريف؛ خروج

 تعارض(؛ تخصص )تعريف؛ تفاوت تخصيص از حکومت؛ خروج تخصيص و تخصيص )تعريف؛ تفاوت

 تعارض(. تخصص از تخصص با ورود؛ خروج

؛ طرح جمع از جمع )عرفی وتبرعی(؛ اولويت جمع؛ اقسام احکام شامل: تعريف ادله چهارم: جمع فصل

 مبين(. مجمل بر عام؛ تقديم خاص بر مطلق؛ تقديم مقيد بر ادله )تقديم جمع ميان کارهایراه

 کارهای؛ راهخارجی( مرجح )داخلی و ترجيح؛ اقسام احکام شامل: تعريف ادله پنجم: ترجيح فصل

 در تعارض مفهوم(؛ مرجحات منطوق بر ظاهر؛ تقديم اظهر بر ظاهر؛ تقديم نص بر ادله )تقديم ترجيح در

 اخبار.

 احکام  هفتم: امتثال بخش

تکليف )بلوغ،  طيترکی(؛ شرا تکليف )فعلی و تکليف؛ اقسام احکام شامل: تعريف اول: تکليف به فصل

 عقل، اسالم و...(.

 هایحالت ؛ اقساماول: مقدمه )تعريف احکام شامل: نوشتار به مکلف نسبت هایدوم: حالت فصل

طريقيت  قطع؛ جعل طريقی[؛ حجيت دوم: قطع )تعريف؛ اقسام ]موضوعی و حکم(؛ نوشتار انسان نسبت به

 طع درق اخذ قطع؛ اقسام عمل برطبق قطع؛ وجوب عمل به منع از قطع؛ امکان طريقيت از قطع؛ نفی برای

قطاع(؛  قطع؛ قطع اصول مقام قطع؛ قيام امارات غيرعلمی مقام غيرقطع؛ قيام تعبد به حکم؛ امکان موضوع

 اقسام ظن؛ ظن؛ حجيت به تعبد شخصی[؛ امکان مطلق؛ نوعی و سوم: ظن )تعريف؛ اقسام ]خاص و نوشتار

شک؛  حجيتشک؛ عدم به تعبد چهارم: شک )تعريف؛ اقسام؛ امکان حکم(؛ نوشتار موضوع در ظن اخذ

 شکاک(. شک اعتبارعدم
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امتثال  تفصيلی(؛ کفايت )اجمالی و امتثال امتثال؛ اقسام سوم: امتثال اجمالی شامل: تعريف فصل

 اجمالی. 

 التزامی. مخالفت  موافقت التزامی؛ حرمت ؛ وجوبچهارم: التزام قلبی شامل: تعريف فصل

 قبح معصيت؛ عقاب تجری و دو بحث؛ تداخل نوع ؛ تعيينتجری پنجم: تجری شامل: تعريف فصل

 تجری.  عقاب بر تجری؛ استحقاق فعل مورد تجری؛ حرمت به؛ حرمتفعل متجری تجری؛ قبح

 انقياد.    فعل منقادبه؛ وجوب انقياد؛ حسن ؛ حسنانقياد ششم: انقياد شامل: تعريف فصل

 چينش برگزيده خصوصيات .4

گرفته و حکم شرعی،  مقسم واحد و مشخصی ـ يعنی حکم شرعی ـ سرچشمه اقسام از ـ همه4

 .گرفته است لحاظ قرار گردد موردحکم شرعی برمی که به آن و ديگر مباحثی فهم موضوع، دليل، راه

 شد. تقسيم ذکر اين فقه در اصول دانش نياز در مباحث مورد ـ همه2

 محکم ها نيست ـ مانندآن فقه شده و نيازی به اصول دانش تورم مباحث زائد که موجب ذکر ـ از1

 شد. متشابه؛ انسداد و... پرهيز و

 شد. ها خودداریفصل ها وبخش تکرار در مباحث کاری وـ از موازی1

 خودش قرار گرفته است.  جای ترينبحثی در مناسب ـ هر5

 بحث تطبيقی باشد. مذاهب اسالمی بهره برده شود و نوع ـ از مباحث اصولی همه6

 يافته است.   مسأله انعکاس هر اقوال در ـ همه1

 راحت است.   بحثی خيلی رو دسترسی به هرهمه است، ازاين فهم برای قابل ـ ساده و8

حداکثری را جلب  رو نامأنوس نبوده و رضايتدارد، ازاينـ شباهت نسبی با ساختارهای مشهور 3

 کند. می

 واجب و داللت نهی؛ ضد؛ مقدمه امر و اجزاء؛ اجتماع مباحث مانند برخی جايگاه بحث ـ نزاع در41

د؛ بلکه انعقلی ذکر نشده الفاظ يا مباحث مباحث بخش مباحث در دهد؛ زيرا اينفساد را پايان می نهی بر

 اند. گرفته بخش نواهی قرار يل بخش اوامر وذ

ميان ساختار دو گروه  حکم سازگاری دارد و جمع حدودی با محوريت هم حکم و هم ادله ـ تا44

 کند.می
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 ساختار وجود ندارد.  اين ـ ابهامی در42

« یاحکام شرع استنباط قواعد ممهده برای علم به»فقه به  ل اصو دانش مشهور برای ـ با تعريف41

شده  احکام طراحی آن با محوريت هایفصل ها وبخش ( هماهنگی دارد؛ زيرا همه3، 4113)خراسانی، 

 است. 

 معرفت ضرورت جهتفقه بحث شود؛ ولی به اصول فلسفه فقه بايد در آشنايی با اصول ـ مباحث41

 آيد.فقه می اصول مختصر در مقدمه صورتها بهآن

 ادله يناز تعي احکام شروع شده و پس ترتيب طبيعی از شناخت ساختار براساس اين هایخشـ ب45

احکام پايان  ها پرداخته و با امتثالآن ترجيح ها و تعادل وآن احکام، عوارض ادله احکام به داللت

 يابد.می

 نتيجه

 مرور؛ ولی بهبودند سادگی برخوردار از بساطت و فقهبرای مباحث دانش اصول  های نخستينچينش

 . بسياری از ايناندشده طرح ایپيچيده های روشمند وآن، چينش مباحثگسترش  زمان و براساس

 برند.آن از نقاط ضعفی نيز رنج می کنار ها از نقاط قوت فراوانی برخوردار هستند؛ اما درسازمانواره

کاری، مباحث مهم، موازی نشدن برخی فصول، ذکر ها وبخش توازن رعايت درمقسم واحد، عدم نداشتن

 اساسروند. برهمينمی شمارها بهآن ايرادهای ترينمهم زيرفصل با فصل، ابهام و اجمال از مناسبتعدم

های ساختار مطلوب را رعايت کند. قبول امکان مؤلفه کامل بود که تا حد دنبال ساختاری جامع و بايد به

 دانش؛ مناسبت مباحث همه امکان؛ پوشش های گذشته تا حدفن؛ هماهنگی با چينش اهل کثرا توسط

ار؛ پرهيز تکرپيچيدگی زياد؛ عدممنظم؛ عدم مباحث استطرادی؛ ترتيب منطقی و ذکرآن؛ عدم بحث با جای

ب است. ساختار ساختار مطلو خصوصيات يک ترينمهم بودن از اجمال مخلّ؛ بهترين اطناب مملّ و از

احکام؛  فقه؛ شناخت بخش: آشنايی با اصولهفت  عبارت است از برای مباحث دانش اصول فقه پيشنهادی

 احکام؛ امتثال ادله ترجيح احکام؛ تعادل و ادله احکام؛ عوارض ادله احکام؛ داللت استنباط ادله تعيين

 احکام.
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 منابع

 حوزه.  و پژوهش صدر، مجله اهللآيت شهيد اصولی ش(، مکتب4185 زمستان و رضا )پاييز اسالمی،

 االسالمی. الفکر مجمع األصول، قم: ق(، فرائد4143مرتضی ) انصاری،

 اإلسالمی. الفکر مجمع األنظار، قم: ق(، مطارح4128مرتضی ) انصاری،

 .امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه األصول، قم: ق(، لمحات4124حسين ) سيد بروجردی،

 دارالبشير. األصول، قم: ق(، زبدة4125محمد ) بهايی،

 اإلسالمی. الفکر مجمع الفقه، قم: أصول فی ق(، الوافية4121عبداهلل ) تونی،

 دارالهالل. الفقه، بيروت: أصول فی ق(، الکافی4128محمدسعيد ) سيد حکيم،

 المنار. مؤسسه الفقه، بيروت: أصول فی ق(، المحکم4141محمدسعيد ) سيد حکيم،

 .البيتآل مؤسسه األصول، قم: ق(، معارج4111جعفر ) حلی،

 صادق. امام ، قم:مؤسسهالوصول ق(، نهاية4123ـ4125حسن ) حلی،

 البيت.آل مؤسسه األصول، قم: ق(، کفاية4113محمدکاظم ) خراسانی،

 ن: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام.ق(، تهذيب األصول، تهرا4121خمينی، سيد روح اهلل )

 ق(، الهداية فی األصول، قم: مؤسسه صاحب األمر.4141خويی، سيد ابوالقاسم )

 ق(، المحصول فی علم األصول، قم: مؤسسه امام صادق.4141سبحانی، جعفر )

 المنار. مؤسسه األصول، بيروت: ق(، تهذيب4141عبداألعلی ) سيد سبزواری،

 سيستانی.  اهللآيت دفتر األصول، قم: علم فی ق(، الرافد4141)علی  سيد سيستانی،

 .محبين عبدالساتر، بيروت: حسن األصول، تقرير علم فی ق(، بحوث4121محمدباقر ) سيد صدر،

 .اسالمی فقه دائرةالمعارف شاهرودی، قم: األصول، تقرير علم فی ق(، بحوث4114محمدباقر ) سيد صدر،

 دارالتعارف. األصول، بيروت: علم فی ق(، دروس4141محمدباقر ) سيد صدر،

 محقق. الفقه، قم: أصول فی ق(، العدة4141محمد ) طوسی،

 اسالمی. انتشارات دفتر الدين، قم: ق(، معالم4141حسن ) عاملی،

 ق(، نهاية األفکار، قم: دفتر انتشارات اسالمی.4141عراقی، ضياءالدين )

 داراالمرتضی.  ، بيروت:ق(، القوانين4111) ابوالقاسم قمی،
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 دفتر ، قم:«األصول فی بحوث» الجديد، ضمن النهج علی ق(، األصول4113محمدحسين ) کمپانی،

 اسالمی. انتشارات

 پژوهش اصول، مجله علم مباحث تبويب تدوين و ش(، طرحی نو در4181محمدصادق )بهار الريجانی،

 حوزه. و

 علم شناسیجايگاه» :2ج گرايانه، ضمنواقع هایروش و اعتباری ش(، علوم4185احمد ) سيد مددی،

 .حوزه علميه مديريت مرکز ، قم:«اصول

 .صدرا انتشارات: تهران ،(فقه و فقه اصول: 1 جلد) اسالمی علوم کليات ،(ش4181) مرتضی مطهری،

 اسالمی. تبليغات دفتر الفقه، قم: ق(، اصول4146محمدرضا ) مظفر،

 طالب.أبی بن علی امام األصول، قم: ق(، أنوار4121ناصر ) مکارم،

 تهران.  دانشگاه الشريعه، تهران: أصول إلی ش(، الذريعة4116مرتضی ) سيد موسوی،

 ش(، فوائد األصول، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 4116نائينی، محمدحسين )

 اسالمی.  انتشارات دفتر النجاشی، قم: ق(، رجال4141احمد ) نجاشی،

 .(mag.ijtihadnet.irاجتهاد ) شبکه الکترونيکی مجله


