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چکیده
به دلیل اختالف نظرهای زیادی که در مورد افاده علم توسط خبر واحد و عمل به آن ،و نیز اختالف نظرهایی
که در مورد حجیّت قیاس وجود دارد ،تعارض میان خبر واحد و قیاس یکی از مباحث بحث برانگیز در علم
اصول فقه به شمار میآید .تعارض میان این دو ،از نوع تعارض کلی یا از نوع تعارض جزئی است .تعارض
جزئی میان خبر واحد و قیاس هنگامی ایجاد میشــود که یکی از این دو دلیل خاص و دیگری عام باشــد.
متصور است :خبر واحد خاص و قیاس عام
بنابراین دو حالت برای تعارض جزئی میان خبر واحد و قیاس
ّ
است ،یا قیاس خاص و خبر واحد عام است .حالت اول اختالف نظرهای خاص خود را دارد که به بحث این
مقاله مربوط نمیشــود .اما در مورد تعارض خبر واحد عام و قیاس خاص ،علما برای رفع تعارض در این
حالت ،بر آراء متفاوتی هســتند .گروهی قائل به تقدیم خبر واحدند ،گروهی قیاس را مقدم میکنند ،عدهای
قائل به نظریه تفصیلی هستند و گروهی در این رابطه توقف کردهاند .با بررسی ادله ارائه شده توسط صاحبان
این آراء ،رأی راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله قیاس ظنی است.
کلیدواژهها :تعارض ،خبر واحد ،قیاس ،تعارض جزئی.

 .1المصبــاح المنیر ،ج ،2ص402؛ المطلع علی الفاظ المقنع ،ص495؛
القاموس الفقهی لغ ًة و اصطالح ًا ،ص.247
 .2التعریفــات ،ص219؛ معجم مقالید العلوم ،ص78؛ التحبیر شــرح
التحریر ،ج ،8صص4126و.4127
 .3توجیه النظر الی اصول األثر ،ج ،1ص.523
 .4الکفایة فی علم الروایة ،ص.433

 .5التقریب و التیسیر ،ص.90
 .6کشف األسرار شرح اصول البزدوی ،ج ،2ص.370
 .7جمع الجوامع فی اصول الفقه ،ص66؛ المســتصفی ،ص116؛ نهایة
السول ،ص264؛ شرح مختصر الروضة ،ج ،2ص.103
 .8معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص40؛ تاج العروس ،ج ،16ص.421
 .9اصول الشاشی ،ص325؛ اجمال اإلصابة فی اقوال الصحابة ،ص72؛
اإلبهاج فی شرح المنهاج ،ج ،3ص.3
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مقدمه
تعارض میان ادله احکام و چگونگی رفع این تعارض
یکــی از مباحث پراهمیت در علم اصول فقه اســت.
ض» به
تعــارض در لغت ،مصدر باب تفاعــل از « َع َر َ
معنای «در مقابل یکدیگــر قرار گرفتن» و «یکدیگر
را مانع شدن» میباشد .وقتی گفته میشود« :تعارض
الشیئان» به این معنا اســت که آن دو شیء در مقابل
یکدیگــر قرار گرفتند و با یکدیگر مخالفت کردند .نیز
«عارضتُــ ُه بمثلِ ما َصنَ َع»؛ یعنــی مقابل به مثل کرد.
َ
ض األدلةُ» به این
بنابراین ،وقتی گفته میشــود:
«تعار َ
َ
معنا است که یکی از ادله چیزی را اثبات بکند و دلیل
1
دیگر آن را نفی کند.
تعارض در اصطالح اصولیان به معنای تقابل دو دلیل بر
سبیل ممانعت است ،به گونهای که مقتضای یکی ثبوت
یک امر و مقتضای دیگری انتفای آن باشــد ،در محل
واحد و در زمان واحد ،البته به شــرطی که هردو دلیل
در حجیت مساوی باشند ،یا اینکه یکی از دو دلیل در
2
وصفی که تابع اســت ،بر دیگری برتری داشته باشد.
محدثان تعارض را مختلف الحدیث مینامند 3.خطیب
بغدادی میگوید :دو خبر میتوانند از لحاظ امر و نهی
و  ...باهم در تعارض باشــند و منظور از تعارض میان
دو خبر ،این اســت که مقتضای یکی منافی مقتضای
دیگری باشد؛ یعنی یکی بر اثبات و دیگری بر انتفای
امر داللت کند ،البته تعارض میان دو قول ظاهری است
و بــه همین دلیل تعارض هنگامی روی میدهد که دو
خبر ،در دو زمان متفاوت یا توسط دو شخص مختلف
روایت شــده باشند 4.نووی نیز میگوید :تعارض میان
دو خبر به این معنا اســت کــه دو خبر ظاهرا ً باهم در
تضاد هســتند و در چنین حالتی یا میان آن دو جمع

بسته میشود ،یا یکی را بر دیگری ترجیح میدهیم.
از مطالب مذکور چنین برداشــت میشود که تعارض
نزد هــردو گروه معنای واحــدی دارد ،با این تفاوت
که دامنه کاربرد تعارض اصولی گســتردهتر از تعارض
مورد نظر محدثان میباشد؛ زیرا در علم اصول تعارض
ممکن اســت میان هریک از ادله احکام؛ یعنی قرآن،
سنت ،اجماع و قیاس روی دهد ،اما در علم حدیث به
تعارض میان دو خبر محدود میگردد.
تعارض گاهی میان خبر واحد و قیاس روی میدهد.
از دیدگاه احناف خبر واحد آن اســت که از یک یا دو
نفر و یا بیشتر روایت شود ،به شرطی که تعداد راویان
آن به حد متواتر و مشــهور نرسد 6.جمهور خبری را
واحد مینامند که شــروط تواتر را نداشته باشد .وقتی
گفته میشود شروط تواتر را نداشته باشد ،به این معنا
است که خبر از غیرمحسوس است و راوی آن احتمال
کذب دارد؛ چون یک نفر است ،و اگر هم راویان یک
جمع باشند ،احتمال تبانی آنها بر کذب وجود دارد .از
دیدگاه جمهور هیچ محدودیتی در شــمار راویان خبر
7
واحد وجود ندارد.
قیاس در لغت به معنای اندازهگیری چیزی به وســیله
چیز دیگر 8،و در اصطالح علم اصول به معنای اثبات
حکم یک امــر معلوم غیرمنصــوص ،از حکم معلوم
منصوص ،به سبب اشتراکشــان در علت است .قیاس
یکی از منابع احکام میباشد .جمهور علما بر حجیّت
قیــاس و عمل به آن در صورت عــدم وجود نص و
9
اجماع اتفاقنظر دارند.
اختالف نظرهایی که درباره حجیت خبر واحد ،عمل به
خبر واحد ،افاده علم توسط خبر واحد و حجیّت قیاس
5
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وجود دارد ،باعث شــده اســت که در مبحث تعارض
میان این دو باهم ،اختالف نظرهای چشــمگیری میان
علما به وجود آید .از دیگر ســو ،بســیاری از احکام
شرعی به وسیله خبر واحد به ما رسیده و اهمیت قیاس
را بــه عنوان یکی از مصادر شــرعی احکام نمیتوان
نادیده گرفت .بنابراین بررســی دیدگاه علما در باب
تعارض میان خبر واحد و قیاس الزم و ضروری است.
وقتی خبر واحــد و قیاس در تعارض باهم باشــند،
تعارض آنها از دو حالت خارج نیست :یا تعارض آنها
کلی است؛ یعنی خبر واحد و قیاس در تعارض کامل با
یکدیگر هستند و یکی از آن دو مقتضی ثبوت حکمی
در یک مســئله معیّن ،و دیگری مقتضی انتفای همان
حکم و ثبوت حکمی دیگر در همان مسئله است ،مانند
اینکه مخبر خبری در مــورد زید بدهد و بگوید :زید
عالم است ،و در همان زمان مخبر دیگری بگوید :زید
عالم نیســت .یا اینکه تعارض جزئی اســت و این دو
فقط از بعضی جهات در تعارض باهم هستند .تعارض
جزئی میان دو دلیل هنگامی ایجاد میشود که یکی از
آنها خاص و دیگری عام باشد.
بنابراین ســه نوع تعارض میان خبــر واحد و قیاس
متصور است -1 :تعارض کلی میان خبر واحد و قیاس
 -2تعارض جزئی میان خبر واحد خاص و قیاس عام
 -3تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص.
اما با توجه به گســترده بودن بحث تعارض میان خبر
واحد و قیاس ،این نوشتار صرف ًا به بررسی نظر علمای
اصول در باب تعــارض جزئی میان خبر واحد عام و
قیاس خاص میپردازد.
تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص
چنانکه ذکر شــد ،اگر دو دلیل فقط از برخی جهات
باهم در تعارض باشند ،تعارض جزئی است 10و یکی
از حالتهای تعارض جزئــی میان خبر واحد و قیاس،
حالتی است که خبر واحد ،عام و قیاس خاص باشد ،به
 .10معالم اصول الفقه عند اهل الســنة و الجماعة ،ص268؛ شرح نظم
الورقات ،ج ،2ص.40

عنوان مثال حدیث « َذ َكا ُة ال ْ َجنِينِ َذ َكا ُة أُ ِّم ِه»؛« 11جنین
مستقل از مادرش نیاز به ذبح ندارد ،همان که مادرش
ذبح میشود ،جنین هم ذبیحه محسوب میشود» ،عام
اســت و بر این داللت دارد کــه جنین در هر صورت
چه هنگامی که مویش رشد کرده باشد و چه هنگامی
که رشد نکرده باشد ،ذبحش به همراه مادرش درست
است و بنابراین گوشت آن حالل است .اما این حدیث
با قیاس در تعارض اســت و آن این اســت که جنین
با ســایر چیزهایی که ذبح میشوند ،قیاس میگردد و
چون در آنها حیات شــرط است ،در جنین نیز شرط
میباشــد و حیات در جنین وجود ندارد ،مگر اینکه
12
مویش رشد کرده باشد.
در صورت وقــوع چنین تعارضی میــان خبر واحد
و قیــاس ،علما بــرای رفع تعارض میــان آن دو ،بر
دیدگاههای مختلفی هســتند که در زیر به تبیین آراء
هریک از این گروهها پرداخته و ادله مورد استناد آنها
بررسی میشود.
 )1دیدگاه اول

گروهــی از علما معتقدند که در صورت وقوع تعارض
جزئی میان خبر واحد عام و قیاس ظنی ،عام به صورت
مطلق بر قیاس مقدم میشود .این رأی ابوعلی جبایی
14
از معتزلــه 13،برخی از شــافعیه از جمله ابنمجاهد،
متکلمان 15،ابواســحاق شــاقال 16و ابوالحسن جزری
 .11مســند اإلمام احمد بن حنبــل ،ج ،17ص442؛ صحيح ابنحبان،
ج ،13ص206؛ ســنن ابيداود ،ج ،3ص103؛ ســنن الدارقطنی ،ج،5
ص494؛ السنن الکبری ،بیهقی ،ج ،9ص.561
 .12الفروق ،ج ،3ص121؛ البیــان و التحصیل ،ج ،3ص382؛ اصول
الفقه اإلسالمی ،ج ،4ص.2780
 .13المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص.275
 .14التلخیص فی اصول الفقه ،ج ،4صص117و118؛ المحصول ،ج،3
ص96؛ البحر المحیط فی اصول الفقه ،ج ،4ص.490
 .15التلخیص فــی اصول الفقه ،ج ،4صص117و118؛ المســتصفی،
ص249؛ البحــر المحیط فی اصول الفقــه ،ج ،4ص490؛ اإلبهاج فی
شــرح المنهاج ،ج ،2ص176؛ التحبیر شرح التحریر ،ج ،6ص2689؛
المحصول ،ج ،3ص.96
 .16ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقال بغدادی که
در علم اصول و فروع سرآمد بوده است ،وی در سال 367ق و در سن
 54سالگی درگذشت (سیر اعالم النبالء ،ج ،16ص.)292

اســت 17.قاضی ابوبکر باقالنی این نظر را منسوب به
ابوالحسن اشعری دانسته 18و ابواسحاق شیرازی آن را
به ابوبکر اشعری منســوب کرده است 19.نیز احمد بن
حنبل در روایت حســن بن ثابــت قائل به عدم جواز
تخصیــص عموم به وســیله قیاس شــده و میگوید:
حدیث پیامبــر(ص) نمیتواند غیر خودش را رد کند.
ظاهر این سخن بیانگر این است که حدیث عام کتاب
را تخصیص نمیدهد ،بنابراین به طریق اولی قیاس نیز
20
مخصص عام باشد.
نمیتواند ِّ
این گروه برای اثبات درستی نظر خود به ادلهای استناد
میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1قیاس فرع برای اصل ـ یعنی خبر ـ است ،بنابراین
اگر تخصیص خبر عام به وســیله قیاس جایز باشــد،
21
الزمهاش تقدیم فرع بر اصل میباشد.
 -2حدیث معاذ بن جبل که در آن آمده اســت« :أ َّنَ
ين ب َ َعثَ ُه إِلَى الْيَ َمنِ  ،فَ َق َ
َر ُس َ
الَ :ك ْي َف تَ ْصنَ ُع
ــول اهللِ(ص) ِح َ
ض لَ َ
اء؟ قَ َ
ال :أَ ْق ِضــي ب ِ َما فِي ِكتَ ِ
اب اهللِ.
ــر َ
ك قَ َض ٌ
إ ِْن َع َ
ــن ِة َر ُس ِ
اب اهللِ؟ قَ َ
قَ َ
ال :فَإ ِْن ل َ ْم يَ ُك ْن فِي ِكتَ ِ
ــول
ال :فَبِ ُس َّ
ــن ِة َر ُس ِ
اهللِ(ص) .قَ َ
ول اهللِ(ص)؟
ال :فَإ ِْن ل َ ْم يَ ُك ْن فِي ُس َّ
ال آلُو .ف ََض َر َب َر ُس ُ
قَ َ
ال :أَ ْجتَه ُِد َر ْأيِي َو َ
ول اهللِ(ص) َص ْد َر ُه
ول َر ُس ِ
ال :ال ْ َح ْم ُد ِل ِ ال َّ ِذي َوف ََّق َر ُس َ
ثُ َّم قَ َ
ول اهلل ِ ل ِ َما يُ ْر ِضي
ِ 22
الل َه َو َر ُس َ
ول اهلل» .این حدیث بر تقدیم سنت بر قیاس
داللت دارد و فرقی ندارد که آن قیاس خاص باشد یا
عام .بنابراین حدیث مقتضی تقدیم عموم بر قیاس است

و عام با آن تخصیص نمییابد.
 -3نســخ عام به وســیله قیاس جایز نمیباشد ،پس
تخصیص آن به وســیله قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا
نسخ و تخصیص هردو ماهیتی شبیه هم دارند و داللت
میکنند بر اینکه با وقوع نســخ یا تخصیص ،خطاب
شــرعی عام فقط از برخی از افراد عام برداشته شده
24
است.
 -4بر اســاس اجماع ،یکی از شــروط صحت قیاس
این اســت که نص آن را رد نکند ،و وقتی که قیاس و
عموم در تعارض با یکدیگر باشــند ،قطع ًا نص آن را
25
رد کرده است .بنابراین ،عمل به قیاس جایز نیست.
در تبیین این دلیل میتوان چنین گفت که یکی از ادله
حجیّت قیاس ،اجماع اســت و وقتــی قیاس مخالف
عموم باشــد ،اجماع بر جواز آن تحقق نمییابد؛ زیرا
واقفیه عمل به قیاس را وقتی مخالف با عموم باشــد،
جایز نمیداننــد و وقتی دلیلی بر جواز عمل به قیاس
وجود نداشته باشد ،قیاس دیگر حجیّتی ندارد و وقتی
مخصص هم نخواهد بود؛ زیرا
حجیّتی نداشته باشــدِّ ،
تخصیص در چنیــن حالتی موجب ترک مقتضای عام
به وســیله چیزی که حجت نیست ،میشود 26.نیز بهره
بردن و استفاده از قیاس بر حسب ضرورت است؛ یعنی
فقط در صورتی به قیاس عمل میشــود که هیچ دلیلی
از قرآن ،ســنت و اجماع وجود نداشــته باشد .از این
رو وقتی خبر عام وجود داشــته باشد ،دیگر ضرورتی
برای عمل به قیاس وجود نخواهد داشــت 27.همچنین

 .17روضة الناظر و جنة المناظر ،ج ،2ص75؛ المسودة فی اصول الفقه،
ص120؛ التحبیر شرح التحریر ،ج ،6ص.2689
 .18التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص.195
 .19اللمع فی اصول الفقه ،ص.37
 .20المســودة فی اصول الفقه ،ص120؛ التحبیر شــرح التحریر ،ج،6
صص2684و2685؛ العدة فی اصول الفقه ،ج ،2ص.563
 .21المعتمــد فی اصــول الفقه ،ج ،2ص279؛ العــدة فی اصول الفقه،
ج ،2ص568؛ اإلبهاج فی شــرح المنهاج ،ج ،2ص177؛ نهایة السول،
ص216؛ المستصفی ،ص250؛ المحصول ،ج ،3ص99؛ روضة الناظر و
جنة المناظر ،ج ،2ص76؛ شرح تنقیح الفصول ،ص204؛ شرح مختصر
الروضة ،ج ،2ص.573
 .22سنن الترمذي ،ج ،3ص.608

 .23المستصفی ،ص250؛ اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص338؛
بیان المختصر ،ج ،2ص346؛ التقریر و التحبیر ،ج ،1ص288؛ التبصرة
فی اصول الفقه ،ص139؛ المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص280؛ العدة
فی اصول الفقه ،ج ،2ص566؛ المحصول ،ج ،3ص100؛ روضة الناظر
و جنة المناظر ،ج ،2صص75و.76
 .24المعتمــد فی اصول الفقه ،ج ،2ص280؛ المحصول ،ج ،3ص101؛
التبصــرة فی اصول الفقــه ،ص140؛ قواطع األدلة فــی األصول ،ج،1
ص.190
 .25المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص281؛ المحصول ،ج ،3ص.100
 .26بیــان المختصر ،ج ،2ص247؛ التقریــر و التحبیر ،ج ،1ص289؛
فواتح الرحموت ،ج ،1ص.378
 .27المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص.279
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قیاس در جایی مطلوب اســت که نص شرعی وجود
نداشــته باشد و موضوعی که حکم آن منصوص باشد،
دیگر نیازمند قیاس نیســت و قضیهای که تحت شمول
عام اســت و قیاس آن را از شــمول حکم عام خارج
میگرداند ـ یعنی معارض آن است ـ حکم منصوص را
دارد .پس وقتی که قیاس معارض آن جزء باشد ،انگار
با چیزی تعارض یافتــه که به صورت خاص در نص
آمده اســت ـ یعنی نص خاص حکم آن را بیان کرده
28
است ـ پس تخصیص عام به وسیله آن جایز نیست.
 -5اگر قیــاس عموم خبر واحــد را تخصیص دهد،
الزمهاش تقدیــم ضعیف بر قوی اســت 29.این دلیل
را میتوان به دو صورت تبییــن کرد :الف) خبری که
عام اســت فقط در دو مورد نیاز بــه اجتهاد دارد.1 :
ســند یا عدالت راوی  .2داللت لفظ بر معنا ،در حالی
که قیاس در مواردی چــون :حکم اصل ،علت اصل،
وجود علت در فرع و خالــی بودن علت از معارض،
نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهادها باعث ایجاد شــبهه
میشــوند .بنابراین چون موارد اجتهاد در قیاس بیشتر
اســت ،نســبت به خبر واحد ضعیفتر میباشد و اگر
تخصیص خبر به وســیله قیاس جایز باشد ،الزمهاش
ابطال قوی به وســیله ضعیف است و این خالف عقل
میباشــد 30.ب) مقدمات قیاس بیشتر از عموم است،
به این صورت که جهت ضعــف در عام مقطوع المتن
در ســه امر خالصه میشــود :احتمال مجاز ،احتمال
تخصیص و احتمال کذب ناقل .اما در قیاس عالوه بر
اینکه احتمال این سه امر ناگزیر است؛ زیرا اصل قیاس
نیز نص عام میباشد ،احتماالت و مقدمات دیگری نیز
در قیاس وجود دارد ،ماننــد .1 :احتمال اینکه حکم،
معلَّل به علت اصل نباشــد  .2احتمال اینکه علت غیر
 .28المستصفی ،ص240؛ التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص204؛
روضة الناظر و جنة المناظر ،ج ،2ص.76
 .29ارشــاد الفحــول ،ج ،1ص392؛ التحبیــر شــرح التحریر ،ج،6
ص2690؛ تیسیر التحریر ،ج ،1ص323؛ بیان المختصر ،ج ،2ص344؛
فواتح الرحموت ،ج ،1ص.377
 .30فواتح الرحموت ،ج ،1ص377؛ نهایة السول ،ص.216

از آن چیزی باشــد که به ظن قائس علت بوده است؛
زیرا ممکن اســت به درجه اجتهاد کامل نرسیده باشد،
یا ایکه عمدا ً یا ســهوا ً در اجتهاد کوتاهی کند  .3اگر
علت همان علت مورد ظن مع ِّلل باشــد ،احتمال دارد
کــه در طریق اثبات علت خطایی کرده باشــد  .4اگر
در طریق هم خطا نکرده باشــد ،ممکن است علت در
فرع وجود نداشــته باشد ،در حالی که به گمان مجتهد
در فــرع وجود دارد  .5اگر هــم علت در فرع وجود
داشته باشــد ،احتمال دارد شرط حکم در فرع وجود
نداشته باشد .پس با این تفاصیل گفته میشود که قیاس
31
ضعیفتر از عام است.
 )2دیدگاه دوم

گروه دیگری از علما معتقدنــد که در حالت تعارض
جزئی میان خبر واحد عــام و قیاس ،قیاس مطلق ًا بر
خبر واحد مقدم میشــود و آن را تخصیص میدهد.
این رأی جمهور علمای اصول از جمله ائمه اربعه ،البته
32
احمد بن حنبل در رأی دوم خود است.
صاحبان ایــن نظر برای اثبــات رأی خود به دالیلی
استناد میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1صحابه(رض) عموم بعضــی از آیات را با قیاس
تخصیص دادهاند ،مثــ ً
ا وقتی در بحث میراث جده با
یکدیگر اختالف نظر داشــتند ،گروهی از آنها معتقد به
ارث بردن جد بــه همراه برادر یا خواهر متوفی بودند
و آیه « ...إ ِِن ا ْم ُرؤٌ َه َل َ
ــس لَ ُه َولَ ٌد َولَ ُه ُأخْ ٌت َف َل َها
ك لَ ْي َ
ِن ْص ُ
ــف َما َت َر َك َو ُه َو َي ِر ُث َها إ ِْن لَ ْم َي ُك ْن لَ َها َولَ ٌد  33»...را
 .31اإلبهاج فی شرح المنهاج ،ج ،2ص.178
 .32التلخیص فی اصول الفقه ،ج ،2ص118؛ قواطع األدلة فی األصول،
ج ،1ص190؛ اإلبهاج فی شــرح المنهاج ،ج ،2ص176؛ المستصفی،
ص249؛ اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص377؛ ارشــاد الفحول،
ج ،1ص390؛ التقریر و التحبیر ،ج ،1ص287؛ شــرح تنقیح الفصول،
ص203؛ البحر المحیط فی اصول الفقه ،ج ،4ص489؛ نهایة الســول،
ص215؛ بیــان المختصر ،ج ،2ص340؛ التحبیر شــرح التحریر ،ج،6
ص2685؛ تیســیر التحریر ،ج ،1ص321؛ شــرح الورقات فی اصول
الفقه ،ص143؛ العدة فی اصول الفقه ،ج ،2صص561-559؛ المســودة
فی اصول الفقه ،صص120و.121
 .33نساء.176 ،

 .34المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص.276
 .35نور.2 ،
 .36المعتمد فی اصول الفقه ،ج ،2ص278؛ العدة فی اصول الفقه ،ج،2
ص562؛ مذکرة فی اصول الفقه ،ص.265
 .37نساء.25 ،
 .38اإلحکام فــی اصول األحکام ،ج ،2ص339؛ اإلبهاج فی شــرح
المنهاج ،ج ،2ص177؛ المســتصفی ،ص251؛ التبصرة فی اصول الفقه،
ص139؛ قواطع األدلة فی األصول ،ج ،1ص190؛ العدة فی اصول الفقه،
ج ،2ص565؛ نهایة الســول ،ص214؛ تیسیر التحریر ،ج ،1ص323؛
التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص.201
 .39التلخیــص فی اصول الفقه ،ج ،2ص120؛ المســتصفی ،ص250؛
المهذب فــی علم اصول الفقه المقارن ،ج ،4ص1625؛ العدة فی اصول
الفقه ،ج ،2ص564؛ روضة الناظر و جنة المناظر ،ج ،2ص.78

 .40ارشاد الفحول ،ج ،1ص392؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن،
ج ،4ص.1625
 .41صحیح البخاری ،ج ،5ص.161
 .42انعام.145 ،
 .43شرح مختصر الروضة ،ج ،2ص572؛ المستصفی ،ص.250
 .44بقره.275 ،
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بــا قیاس جد بر أب تخصیص دادنــد و اموال خواهر
را میان برادر و جد تقســیم کردند 34.نیز آیه «ال َّزا ِن َيةُ
اج ِل ُدوا ُك َّل َو ِاح ٍــد ِم ْن ُه َما ِمائ ََة َج ْل َد ٍة  35»...را
َوال َّزا ِني َف ْ
با قیاس عبد بر َأمة ،به خاطر اشتراکشــان در بردگی،
تخصیــص دادند؛ 36زیرا طبق آیه «َ ...ف َع َل ْي ِه َّن ِن ْص ُف َما
َع َلــى الْ ُم ْح َص َن ِ
ات ِم َن الْ َع َ
ــذ ِ
اب  37،»...حکم َأمة نصف
آزاده اســت و چون عبد نیز در بــرده بودن مانند َأمة
اســت ،حد او به نصف کاهش مییابد .بنابراین چون
عام قرآن با قیاس تخصیص یافته است ،میتوان گفت
که به طریق اولی تخصیص خبر واحد به وسیله قیاس
جایز است؛ زیرا وقتی عام کتاب با وجود مقطوع بودن
با قیاس تخصیص داده میشــود ،خبر واحد که ظنی
اســت به طریق اولی باید تخصیصش به وسیله قیاس
جایز باشد.
 -2جواز تخصیص خبر واحد با قیاس به معنای عمل
به هردو دلیل است و عمل به هردو دلیل بهتر از اسقاط
38
هردو ،یا اسقاط یکی از آنها است.
 -3قیاس وقتی ثابت شود ،احتمال مجاز و تخصیص
و تأویل در آن راه ندارد ،اما در عموم هر سه احتمال
وجود دارد و احتمال تخصیص در عموم به حدی است
که حتی بسیاری از علما معتقدند که در هر عامی بعضی
از آن تخصیص یافته است .بنابراین محتمل تخصیص،
ضعیفتر از غیرمحتمل اســت .در نتیجه قیاس مقدم
39
میگردد.

 -4قیاس یک دلیل شرعی خاص ،و عام نیز یک دلیل
شرعی است و امکان تقدیم عام بر خاص وجود ندارد؛
زیرا الزمهاش ابطال کلی خاص است ،اما تقدیم خاص
چنین چیزی را موجب نمیشود .بنابراین تقدیم خاص؛
40
ی است.
یعنی قیاس ،اول 
 -5قیاس حکم اصل خــود را دارد؛ یعنی مانند اصل
خــود عمل میکنــد و اصل قیاس یــک نص خاص
است و وقتی یک نص خاص اســت ،میتواند عموم
را تخصیص دهد .پس قیاســی نیز که اصل آن همان
نص خاص است ،میتواند عموم را تخصیصدهد .به
عنوان مثال حدیث « ُك ُّل ُم ْس ِ
ــك ٍر َح َر ٌام» 41،آیه «ق ُْل َل
42
وح َی ِإلَ َّی ُم َح َّر ًما َع َلى َط ِ
َأ ِج ُد ِفي َما ُأ ِ
اعمٍ َي ْط َع ُم ُه »...
را تخصیص میدهد .بنابرایــن قیاس نبیذ بر خمر نیز
43
عموم همان آیه را مانند اصل خود تخصیص میدهد.
 -6قیاس یک دلیل شــرعی ،و عمــوم نیز یک دلیل
شرعی است .این دو دلیل گاهی با یکدیگر در تعارض
هســتند و در حالت تعارض اگر به هردو عمل شود،
اجتماع نقیضین اســت و این محال میباشد ،و اگر به
هیچکدام عمل نشــود ،ارتفاع نقیضین است و این نیز
محال میباشــد و اگر به عام عمل شود ،این نیز محال
اســت؛ زیرا داللت عام بر افــراد خاص ،ضعیفتر از
داللت خاص بر افراد خودش اســت و ضعیف بر قوی
مقدم نمیشود .بنابراین بهتر است که خاص مقدم شود.
به عنوان مثال آیه «َ ...و َأ َح َّل اهللُ الْ َب ْي َع  44،»...بر اباحه
بیــع برنج در هر حالتی داللت دارد .اما قیاس برنج بر
گنــدم ،بر تحریم بیع برنج در صــورت وجود تفاضل
داللت دارد .حال که این را دانستیم طبق آیه ،بیع برنج
را در حالــت تفاضل مباح میکنیم و طبق قیاس آن را
منع میکنیم .در این صورت دو نقیض داریم که اجتماع

و ارتفاع آنها درست نیســت .پس اگر قیاس را مقدم
کنیــم ،مقتضی عدم حالل بودن بیع برنج اســت و اگر
عمــوم آیه را مقدم و قیاس را لغــو کنیم ،مقتضی این
است که بگوییم بیع آن حرام نیست و الزمهاش تقدیم
ضعیف بر قوی اســت؛ زیرا عموم مطلق ًا بر جواز بیع
داللت دارد ،در حالی که قیاس ،بیع برنج را در حالت
45
متفاضل حرام میکند.
 -7قیاس هرچند خودش معلوم و مقطوع نباشــد ،اما
وجوب عمل به آن ،به وســیله یک دلیل مقطوع ثابت
شده اســت و هر چیزی که به وسیله یک امر مقطوع
اثبات گردد ،همــان حکم امر مقطوع بــه را خواهد
46
داشت.
 -8قیــاس از طریق معنا بر حکــم داللت میکند ،اما
عموم از طریق لفظ بر حکم داللت دارد و اگر این دو
47
تالقی یابند ،معنا بر لفظ برتری مییابد.
 )3دیدگاه سوم
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گروهی دیگر از علما در بحث تخصیص عام به وسیله
قیاس ،نظرشان این است کـــه قیاس گاهی عموم را
تخصیص میدهد و گاهــی نیز تخصیص نمیدهد .اما
مخصص
این گروه در این باره که در چه حالتی قیاس ِّ
عموم خواهد بود و در چه حالتی قادر به تخصیص عام
نخواهد بود ،با یکدیگر اختــاف نظر دارند ،در ادامه
سعی بر آن اســت که دیدگاه هریک از آنها ،همراه با
دالیل مورد استنادشان تبیین گردد.
گروهی از این علما بر این باور هســتند که قیاس فقط در
صورتی که جلی باشد ،میتواند عموم را تخصیص دهـد و
در صورتی که خفی باشد ،تخصیص عموم به وسیله آن جایز
49
نیست .این رأی افرادی چون ابنسریج 48،طوفی از حنابله،
 .45شرح تنقیح الفصول ،صص203و.204
 .46العدة فی اصول الفقه ،ج ،2ص.564
 .47قواطع األدلة فی األصول ،ج ،1ص.191
 .48اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص337؛ ارشــاد الفحول ،ج،1
ص390؛ التحبیر شــرح التحریر ،ج ،6ص2686؛ شرح تنقیح الفصول،
ص203؛ المحصول ،ج ،3ص96؛ المستصفی ،ص.249
 .49التحبیر شــرح التحریــر ،ج ،6ص2686؛ شــرح تنقیح الفصول،
ص203؛ مختصر التحریر ،ج ،3ص.378

گروهی از فقها 50و برخی شــافعیه 51میباشــد .زرکشی
میگوید :این نظر از اسماعیل بن مروان ،ابوقاسم انماطی،
مبارک بن ابان و ابنعلی طبری نیز نقل شده است 52.دلیل
این گروه این است که قیاس جلی قویتر از عموم است،
پس میتواند آن را تخصیص دهد ،اما قیاس خفی ضعیفتر
از عموم است و نمیتواند آن را تخصیص دهد و بر مجتهد
اســت که از میان دو دلیل به دلیلی که قویتر است ،عمل
کند 53.در رد این دلیل میتوان گفت :قیاس خفی نیز یک
دلیل شرعی اســت ،بنابراین حکم قیاس جلی را دارد و
فرقی با آن ندارد ،به گونهای که در تخصیص عموم همانند
ل میکند ،همانگونه که خبر واحد در بحث
قیاس جلی عم 
تخصیص مانند خبر متواتر عمل میکند 54.از سویی دیگر
صحابه(رض) بسیاری از نصوص عام را به وسیله قیاس
55
تخصیص داده و میان جلی و خفی تفاوتی قائل نشدهاند.
گروهی دیگر از این دســته معتقدند اگــر عموم قب ً
ال
توســط یک دلیل دیگر تخصیص یافته باشــد ،قیاس
میتواند آن را تخصیص دهــد و در غیر این صورت
تخصیص عموم به وســیله قیاس جایــز نخواهد بود.
صاحبان این دیدگاه نیز با یکدیگر اختالف نظر دارند
و خود به دو گروه تقسیم میشــوند :الف) عیسی بن
ابان بر این باور اســت که قیــاس ،عام مخصوص را
مطلق ًا تخصیص میدهد و مهم نیست که دلیلی که قب ً
ال
56
عام را تخصیص داده اســت ،متصل بوده یا منفصل.
 .50التلخیص فی اصول الفقه ،ج ،2ص.119
 .51المعتمــد فی اصول الفقــه ،ج ،4ص275؛ بیــان المختصر ،ج،2
ص342؛ اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص337؛ ارشــاد الفحول،
ج ،1ص390؛ شرح تنقیح الفصول ،ص.203
 .52البحر المحیط فی اصول الفقه ،ج ،4ص.492
 .53شرح مختصر الروضة ،ج ،2ص574؛ المهذب فی علم اصول الفقه
المقارن ،ج ،4ص.1628
 .54التبصــرة فی اصول الفقه ،ص139؛ المهــذب فی علم اصول الفقه
المقارن ،ج ،4ص.1628
 .55التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص.208
 .56المستصفی ،ص249؛ ارشاد الفحول ،ج ،1ص391؛ البحر المحیط
فی اصول الفقه ،ج ،4ص492؛ اإلبهاج فی شرح المنهاج ،ج ،2ص176؛
تیسیر التحریر ،ج ،1ص322؛ کشف األسرار شرح اصول البزدوی ،ج،1
ص.294

 .57اصول السرخسی ،ج ،1ص133؛ المحصول ،ج ،3ص96؛ التبصرة
فی اصول الفقه ،ص139؛ المســودة فی اصــول الفقه ،ص120؛ قواطع
األدلة فی األصول ،ج ،1ص.190
 .58التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص.195
 .59شرح مختصر الروضة ،ج ،2ص.568
 .60اللمع فی اصول الفقه ،ص.37
 .61فواتــح الرحموت ،ج ،1ص375؛ شــرح مختصــر الروضة ،ج،2
ص.575
 .62شرح تنقیح الفصول ،ص204؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن،
ج ،4ص.1628
 .63ارشــاد الفحــول ،ج ،1ص391؛ التحبیــر شــرح التحریر ،ج،6
ص2688؛ نهایة الســول ،ص215؛ المحصول ،ج ،3ص96؛ کشــف
األسرار شرح اصول البزدوی ،ج ،3ص.109

 .64اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص337؛ کشــف األسرار شرح
اصول البــزدوی ،ج ،3ص109؛ البحر المحیط فــی اصول الفقه ،ج،4
ص492؛ شرح تنقیح الفصول ،ص.203
 .65التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،ج ،3ص.195
 .66شرح تنقیح الفصول ،ص.204
 .67اإلحکام فی اصول األحــکام ،ج ،2ص337؛ بیان المختصر ،ج،3
ص342؛ التحبیر شرح التحریر ،ج ،6ص.2688
 .68اإلحکام فی اصول األحــکام ،ج ،2ص337؛ بیان المختصر ،ج،3
ص.342
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گروهی از علمای اصول ایــن نظر را به اکثر اصحاب
احناف نسبت دادهاند 57.باقالنی میگوید :ابنابان معتقد
اســت در صورتی که عام با یک دلیل قطعی تخصیص
یابــد ،قیاس میتوانــد آن را تخصیص دهد 58.طوفی
میگوید :بــه عقیده ابنابان تخصیص عام به وســیله
قیاس وقتی ممکن اســت که عام بــا یک دلیل مجمع
علیه تخصیص یافته باشــد 59.ابواسحاق شیرازی این
نظر را منســوب به علمای عراق دانســته و میگوید:
اهل عراق تخصیص را زمانــی جایز میدانند که عام
بــا دلیلی غیر از قیاس تخصیص داده شــود 60.دالیل
مورد استناد این گروه عبارتند از .1 :داللت عام قطعی
است ،اما وقتی تخصیص یابد ،ضعیف و داللت آن ظنی
میشود ،بنابراین در خصوص حجیّت یا حقیقت بودن
آن اختــاف نظر به وجود میآید؛ زیــرا تمام معنا از
آن اراده نمیشــود و وقتی ظنی باشد ،تخصیص آن به
وسیله قیاس امکان پذیر است .2 61.اگر عام قب ً
ال با یک
دلیل قطعی تخصیص یافته باشد ،به طور قطع میدانیم
که مجاز در آن عموم داخل میشود و مجاز بودن هم
یکی از نشــانههای ضعف است .بنابراین مسلط شدن
قیاس بر آن جایز خواهد بود 62.ب) کرخی معتقد است
قیاس فقط وقتی میتواند عام را تخصیص دهد که عام
قب ً
ال با یک دلیل منفصل تخصیص داده شود .اما اگر با
یک دلیل متصل تخصیص یافته باشد ،تخصیص آن به
وسیله قیاس جایز نخواهد بود 63.اکثر متأخران احناف

و برخی از شافعیه نیز بر همین رأیاند 64.قاضی ابوبکر
65
باقالنی آن را به علمای عراق منســوب کرده است.
دلیل مورد اســتناد کرخی این اســت که مخصصهای
متصل از جمله اســتثنا ،شرط ،غایت و صفت مستقل
نیســتند و به همراه کالمی که بر آن وارد میشــوند و
آن را تخصیص میدهند ،یک کالم واحد را تشــکیل
میدهند و هردو باهم وضع شــدهاند برای آنچه که بعد
از تخصیص باقی میمانــد و این نوع از کالم حقیقت
میباشد و قیاس چون ضعیف است نمیتواند یک کالم
مخصص منفصل به همراه
حقیقی را تخصیص دهد .اما ِّ
مخصص یک کالم واحد را تشکیل نمیدهند و کالمی
َّ
حقیقی نمیباشند ،بلکه مجاز است و وقتی مجاز باشد،
66
ضعیف است و قیاس میتواند بر آن مس ّلط گردد.
برخی دیگر معتقدند اگر علت قیاس منصوص یا مجمع
علیه باشــد ،تخصیص عام به وســیله آن جایز است،
اما اگر علت قیاس مســتنبط باشــد ،تخصیص عام به
وسیله آن جایز نیســت .این رأی مختار ابنحاجب و
آمدی است 67.دلیل این گروه این است که وقتی علت
منصوص یا مجمع علیه باشــد ،جایگاهش مثل نص
خاص اســت و مانند نص خــاص عموم را تخصیص
میدهد 68.اما اگر علت قیاس مســتنبط باشــد ،به دو
دلیل تخصیص به وســیله آن جایز نیســت :الف) اگر
علت مســتنبط باشد ،نسبت به عام سه حالت دارد.1 :
راجح بر عام اســت  .2نسبت به عام مرجوح است .3
با عام مساوی اســت .در حالت اول تخصیص عام به
وســیله قیاس جایز اســت ،اما در حالت دوم و سوم
جایز نیســت؛ زیرا در حالــت دوم در صورت جواز
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تخصیص ،الزمهاش تقدیم مرجوح اســت و در حالت
ســوم الزمهاش ترجیح بالمرجح اســت .پس در دو
حالت تخصیص جایز نیست و در یک حالت تخصیص
جایز است و بر کســی پوشیده نیست که امکان وقوع
69
دو احتمال بیشتر از امکان وقوع یک احتمال است.
اما این دلیل مردود است؛ زیرا این حالت در تمام انواع
تخصیص وجود دارد؛ یعنی خاص و عام همیشه همین
سه حالت را نسبت به هم دارند و قطع ًا در غیر قیاس،
خاص بر عام ترجیح داده میشــود .بنابراین در قیاس
نیز باید ترجیح یابد 70.ب) احتمال ضعف قیاس بیشتر
از عموم اســت؛ به این معنا که در صورتی که عام خبر
واحد باشـد ،ضعف آن از دو حالت خارج نیست :یکی
احتمال تخصیــص و دیگری احتمال کذب راوی .این
در حالی است که احتماالت ضعف قیاس بسیار بیشتر
اســت ،از جمله .1 :احتمال دارد که اصل قیاس خبر
واحد باشــد که در این صورت احتمال کذب راوی آن
وجود دارد .2 .شــاید اصل یک دلیل قطعی باشد ،اما
احتمال دارد که قائس اهلیت نداشته باشد .3 .اگر هم
قیاس کننده اهلیت داشته باشد ،احتمال دارد که حکم
فینفســه معلل به یک علت ظاهری نباشد .4 .اگر هم
معلل به یک علت ظاهری باشــد ،این احتمال وجود
دارد که علت غیر از آن چیزی باشــد که قائس گمان
کرده که علت است ،به دو دلیل :یکی اینکه علت برای
قیاس کننده روشــن نباشــد .دیگری اینکه در طریق
اثبات علت اشــتباه کرده باشد و علت را با چیزی که
صالحیت نداشــته ،ثابت کرده باشد .5 .احتمال دارد
در فرع مانعی برای علت یا حکم یافت شود ،یا اینکه
احتمال دارد شرط علت یا حکم فوت شود .از سویی
دیگر عموم از جنس نصوص هســتند و نص در عمل
نیازمند قیاس نمیباشد ،در حالی که قیاس نیازمند نص
است؛ زیرا یا با نص ثابت میشود یا با اجماع ،که اگر
 .69اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص337؛ التحبیر شرح التحریر،
ج ،6ص2691؛ بیان المختصر ،ج ،3صص343و344؛ التقریر و التحبیر،
ج ،1ص.288
 .70بیان المختصر ،ج ،2ص.344

هم با اجماع ثابت شــود ،اجماع خود متوقف بر نص
اســت ،پس در هر صورت قیاس نیازمند و متوقف بر
71
نص اســت .بنابراین عموم راجح بر قیاس میباشد.
این دلیل مردود اســت؛ زیرا همانطور که در بحثهای
قبلی اشــاره شــد ،قیاس نیز یکی از حجتهای شرعی
اســت و از ســویی دیگر جمع میان دو دلیل بهتر از
اسقاط یکی از آنها یا هردو است.
 )4دیدگاه چهارم

ابوحامد غزالی معتقد اســت که اگر عموم و قیاس در
افاده ظن با یکدیگر متفاوت بودند ،هر ظنی که قویتر
باشد ،مقدم میشــود ،اما اگر در افاده ظن با یکدیگر
مســاوی بودند ،راجح توقف است 72.قرافی و قرطبی
این نظر ابوحامد را نیک دانســتهاند 73.ابندقیق شارح
«العنــوان» نیز این رأی را نیکــو میداند 74.این گروه
بــرای اثبات رأی خود دو دلیل دارند -1 :پیامبر(ص)
75
فرمود« :امرت ان أحكم بالظاهر واهلل يتولى السرائر».
این حدیث امر میکند که باید براساس ظاهر حکم کرد
و به چیزی که ظاهر است ،عمل کرد .بنابراین از میان
دو دلیل ظنی نیز هرکدام ظاهرتر باشد ،راجح خواهد
بود -2 .قیــاس و عموم هردو در مظنون بودن مراتب
مختلفی دارند ،مث ً
ال قیاس منصوص بر قیاس مســتنبط
برتری دارد ،یا قیاســی که به وســیله نص ثابت شده،
اولی از قیاسی است که با ایماء ثابت شده است .عموم
نیز مانند قیاس مراتب مختلفــی دارد ،به عنوان مثال
مخصــص بودن آن اختالف وجود
عامی که در مورد َّ
 .71اإلحکام فی اصول األحکام ،ج ،2ص.338
 .72المستصفی ،ص.252
 .73شــرح تنقیح الفصول ،ص206؛ اإلبهاج فی شــرح المنهاج ،ج،2
ص176؛ التحبیر شرح التحریر ،ج ،6ص.2688
 .74البحر المحیط فی اصول الفقه ،ج ،4ص494؛ التحبیر شرح التحریر،
ج ،6ص.2688
 .75شــرح تنقیح الفصول ،ص .206ابنکثیر میگوید :این حدیث میان
اصولیان و فقها مشهور شده و در کتب مشهور حدیث چنین خبری ذکر
نشده است (ر.ك :تحفة الطالب ،ص .)145البته این حدیث را شافعي در
المســند نقل كرده است (المسند ،ص ،)13ولی به احتمال زیاد برداشت
خود شافعی از حدیث دیگری است.

 )5دیدگاه پنجم

قاضی ابوبکر باقالنی و امــام الحرمین قائل به توقف
شدهاند و معتقدند وقتی قیاس و عموم در تعارض باهم
77
قــرار میگیرند ،هیچکدام بر دیگــری برتری ندارد.
دلیل این گروه این است که این دو از جهتی قطعی و از
جهتی ظنی هستند ،چه قیاس به اعتبار حجیّتش و عام
به اعتبار ثبوتش قطعی اســت ،و قیاس به اعتبار حکم
فرع و عام به اعتبار داللتش ظنی میباشــد .بنابراین
78
چون هردو دلیل برابر هستند ،بهتر است توقف شود.
 .76شرح تنقیح الفصول ،صص205و206؛ المطلق و المقید ،ص284؛
نهایة السول ،ص215؛ المستصفی ،ص.252
 .77البرهان فی اصول الفقه ،ج ،1ص157؛ التقریب و اإلرشاد (الصغیر)،
ج ،3ص195؛ التلخیص فی اصول الفقه ،ج ،2ص.119
 .78تیسیر التحریر ،ج ،1ص.325

بررسی نمونههایی از تقدیم قیاس بر خبر واحد
عام
پس از ذکر توضیحاتی در خصوص تعارض خبر واحد
عام و قیاس خاص و تبیین آراء و نظرات علما در این
باره ،مشخص شــد که جمهور علما بر این باورند که
تخصیص خبر واحد عام به وســیله قیاس جایز است.
در ادامه برای روشــنتر شدن بحث چند مثال دیگر از
تخصیص خبر واحد عام به وسیله قیاس مورد بررسی
قرار میگیرد.
ِ 79
 -1حدیث «إِن ََّما ْ َ
ال ْع َم ُ
ال بِالنِّيَّات» .این حدیث عام
است و طبق معنای عام این حدیث ،اگر مردی لفظ ًا به
همسرش بگوید تو مطلقه هستی ،ولی در دل نیت سه
طالق را داشته باشــد ،هر سه طالق واقع میشود .اما
چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا عام خبر با قیاس این
مسئله بر این قاعده که اگر کسی نیت کند زنش را طالق
دهــد ،ولی لفظ طالق را به زبان نیاورد ،طالق او واقع
نمیشــود ،تخصیص مییابد .بنابراین در مسئله مورد
80
بحث نیز چنین عمل شده و سه طالق واقع نمیشود.
ين َشــا ًة َشا ٌة» 81.این حدیث عام
 -2حدیث «فِي أَ ْرب َ ِع َ
اســت و با عموم خود بر وجوب زکات در ســائمه و
غیرســائمه داللت میکند ،اما قیاسی که با این خبر در
تعارض جزئی میباشــد ،این است که زکات به اموالی
تعلق میگیرد که دارای صفت نماء باشــند .منظور از
نماء توانایی رشــد ،تولید مثل و مناســب بودن برای
تجارت اســت و تمام این اوصاف در سائمه منضبطتر
 .79ســنن ابنماجه ،ج ،2ص1413؛ ســنن ابيداود ،ج ،2ص262؛
صحیح البخاری ،ج ،1ص6؛ السنن الصغیر ،ج ،1ص.138
 .80اصول الفقه اإلسالمی ،ج ،1ص.262
 .81ســنن ابنماجه ،ج ،1ص577؛ ســنن ابيداود ،ج ،2ص99؛ سنن
الدارمی ،ج ،2ص1009؛ السنن الکبری ،بیهقی ،ج ،4ص.149
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مخصص
دارد ،ضعیفتر از عامی اســت که در مورد
َّ
بودن آن اختالف وجود ندارد .پس وقتی میان قیاس و
عموم تعارض ایجاد شــود ،از دو حالت خارج نیست:
یا رتبه هردو در افاده ظن برابر است که در این حالت
مرجح معلوم شــود یا هردو دلیل
باید توقف شــود تا َّ
ساقط گردند ،یا اینکه یکی از دو ظن قویتر است و بر
دیگری مقدم میشود .البته اینکه گفته میشود یکی بر
دیگری برتری داده میشود ،یا توقف صورت میگیرد،
براساس عام بودن و قیاس بودن نیست ،بلکه با توجه
76
به برتری و برابری از لحاظ داللت است.
این دالیل مردود هســتند؛ زیــرا حدیث ـ همانطور
کــه در پاورقی توضیح داده شــد ـ را بزرگان حدیث
قبول ندارند ،پس حجیّت نــدارد .در مورد دلیل دوم؛
یعنی آن حالتی که قیاس مقدم میشود ،این فاقد ایراد
است؛ زیرا نظر جمهور علما هم همین است و به هردو
دلیل عمل میشود .اما آن حالتی که در آن عموم مقدم
میشــود ـ همانگونه که قب ً
ال نیز اشــاره شد ـ چون
موجب ابطال قیاس بــه صورت کامل میگردد ،باطل
اســت .توقف در خصوص آنها نیز صحیح نیست؛ زیرا
در صورت برابری دو دلیل از لحاظ داللت ،میتوان از
قراین دیگری استفاده کرد و یکی از آنها را ترجیح داد.

در رد نظــر این گروه میتوان گفــت :اگر هم پذیرفته
شــود که دو دلیــل در جهت قطع و ظــن با یکدیگر
برابرند ،میتوان از قراین دیگری برای ترجیح یکی از
آنها بر دیگری استفاده کرد.
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است؛ زیرا این اوصاف در غیرسائمه به علت باال بودن
هزینههای نگهداریشــان کمرنگتر اســت .به عالوه
زکات از مازاد اموال خارج میشــود که این صفت نیز
بیشتر در سائمه یافت میشــود 82.بنابراین کسانی که
قائل به عدم جواز تخصیص هستند ،به عموم خبر عمل
کرده و زکات را در سائمه و غیرسائمه واجب میدانند.
امــا جمهور عموم را با قیاس تخصیص داده و قائل به
83
وجوب زکات در سائمه هستند.
 -3جمهور علما معتقدند که اگر چیزی ذبح گردد و در
شــکم آن جنینی وجود داشته باشد ،آن جنین نیز ذبح
شده به حســاب میآید و خوردن آن حالل است .اما
در خصوص اشتراط رشد مو در آن جنین اختالف نظر
وجود دارد .شــافعیه و حنابله آن را شرط نگرفتهاند،
اما مالکیه حالل بودن جنین ذبح شــده را بر رشد مو
مشروط کردهاند 84.این اختالف در مورد اشتراط رشد
مو در میان علما بــه اختالف آنها در تخصیص عموم
توسط قیاس بازمیگردد .قائالن به جواز ذبح جنین به
ُ ِ 85
طور مطلق به عموم حدیث « َذ َكا ُة ال ْ َجنِينِ َذ َكا ُة أ ِّمه»،
اســتناد کرده و معتقدند اگر مادری ذبح گردد و جنینی
در شکم آن باشــد ،جنین نیز ذبح شده است و فرقی
ندارد که مویش رشــد کرده باشــد یا نه .اما قائالن به
جواز ذبح جنین در شکم مادرش در صورتی که موی
آن رشد کرده باشد ،این حدیث را با قیاس معارضش
تخصیــص میدهند کــه میگوید چیزهایــی که ذبح
میشوند الزم است دارای حیات باشند ،بنابراین الزم
است جنین نیز زنده باشد و جنین زنده تلقی نمیشود،
 .82اإلختیار لتعلیل المختار ،ج ،1ص109؛ تبیین الحقائق شــرح کنز
الدقائق ،ج ،1ص268؛ المقدمــات و الممهدات ،ج ،1ص330؛ اصول
الفقه اإلسالمی ،ج ،3ص.1918
 .83اصــول الفقه اإلســامی ،ج ،3ص1918؛ المقدمات و الممهدات،
ج ،1ص.330
 .84المجموع شــرح المهــذب ،ج ،9ص127؛ کشــاف القناع ،ج،6
ص209؛ الهدایة علی مذهب اإلمام احمد ،ص553؛ النوادر و الزیادات
علی ما فی المدونة ،ج ،4ص.363
 .85مســند اإلمام احمد بن حنبــل ،ج ،17ص442؛ صحيح ابنحبان،
ج ،13ص206؛ ســنن ابيداود ،ج ،3ص103؛ ســنن الدارقطنی ،ج،5
ص494؛ السنن الکبری ،بیهقی ،ج ،9ص.561

مگر آنگاه که مویش رشد کرده باشد.
 -4علما در مورد اینکه آیا لیس زدن ســگ موجب
نجس شــدن ظروف میشود ،باهم اختالف نظر دارند.
جمهــور علما به عموم حدیث «إِذَا َول َ َغ ال ْ َك ْل ُب فِي إِنَا ِء
َ
ــب َع َم َّر ٍ
ات» 87،عمل کرده و معتقدند
أ َح ِد ُك ْم فَ ْليَ ْغ ِس ْل ُه َس ْ
ولوغ سگ موجب نجس شدن میگردد ،خواه آن سگ
مأذون ـ تحریک شده توسط صاحبش ـ یا غیرمأذون
باشــد .بنابراین اگر سگی به ظرفی زبان زد ،آن ظرف
باید هفت بار شسته شود 88.اما برخی از مالکیه با قیاس
ســگ مأذون بر گربه عموم ایــن حدیث را تخصیص
میدهند .علت پاک بودن گربه سرگردانی همیشگی او
در محیط زندگی انسان است ،چه پیامبر(ص) فرمود:
«ل َ ْي َس ِ
ــت الْه َِّر ُة بِنَ َج ٍ
ين» 89.مالکیه
س إِن ََّما ِه َی ِم َن ال َّط َّوافِ َ
معتقدند این علت در سگ مأذون نیز وجود دارد؛ زیرا
ســگ مأذون سگی است که برای شــکار ،نگهبانی و
نگهداری چهارپایان مورد اســتفاده قــرار میگیرد و
90
ناخواسته در محیط زندگی انسان رفت و آمد دارد.
ِيب
 -5ظاهر حدیــث «البِ ْك ُر بِالبِ ْك ِر َج ْل ُ
ــد ِمائ َ ٍة َوتَ ْغر ُ
َعا ٍم» 91،عام اســت و به صورت مطلق داللت دارد بر
اینکه اگر کســی مرتکب زنای محصنه شود ،حد بر او
جاری میشــود ،خواه زناکار عبد یا حر باشد .اما این
حدیــث با قیاس عبد بر َأمة به خاطر اشتراکشــان در
برده بودن تخصیص مییابد .بنابراین مجازات عبد در
92
صورت ارتکاب زنا به نصف کاهش مییابد.
93
َ
ــم َع َل ْي ُك ْم َح َر ٌام »،
 -6حدیث «إ َِّن ِد َم َ
اء ُك ْم َوأ ْم َوال َ ُك ْ
86

 .86الفروق ،ج ،3ص121؛ البیــان و التحصیل ،ج ،3ص382؛ اصول
الفقه اإلسالمی ،ج ،4ص.2780
 .87سنن ابنماجه ،ج ،1ص130؛ السنن الکبری ،نسائی ،ج ،1ص97؛
صحيح مسلم ،ج ،1ص.234
 .88شــرح بلوغ المرام ،ج ،4ص2؛ طرح التثریب فی شــرح التقریب،
ج ،2ص.120
 .89السنن الکبری ،نسائی ،ج ،1ص95؛ سنن الدارمی ،ج ،1ص.571
 .90شرح بلوغ المرام ،ج ،4ص2؛ المقدمات و الممهدات ،ج ،1ص.89
 .91سنن ابنماجه ،ج ،2ص852؛ صحيح مسلم ،ج ،3ص.1316
 .92األصول من علم األصول ،ص43؛ المجموع شرح المهذب ،ج،20
ص.9
 .93ســنن ابنماجه ،ج ،2ص1022؛ ســنن ابيداود ،ج ،2ص182؛
صحیح البخاری ،ج ،2ص176؛ السنن الکبری ،نسائی ،ج ،4ص.192

عام اســت و بر تحریم خوردن مــال غیر بدون اجازه
مالک آن داللت دارد ،چه در حالت اضطرار باشــد یا
در غیر حالت اضطرار .اما این حدیث با قیاس خوردن
مال غیر در حالت اضطرار بر خوردن گوشــت مردار
در حالت اضطرار تخصیص داده میشود .بنابراین اگر
شخصی خوف هالک داشت ،برایش جایز است که از
94
مال غیر بدون اجازه مالک آن بخورد.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب ذکر شــده و بررسی ادله ارائه شده
توســط هرکدام از دیدگاههای فــوق میتوان گفت:

در حالت تعارض میان خبــر واحد عام و قیاس نظر
راجح این اســت که قیاس میتواند خبر واحد عام را
تخصیص دهد؛ زیرا تخصیص به معنای جمع میان دو
دلیل است و در صورت جواز تخصیص به هردو دلیل
عمل میشود و آنچه مس ّلم است و عقل نیز آن را تأیید
میکند ،این است که جمع میان دو دلیل بهتر از اسقاط
یکی از آنها یا اســقاط هردو دلیل است؛ زیرا حجیّت
قیــاس و خبر واحد مورد تأیید علمای اصول اســت
و هرکدام از آنها در علم اصــول به عنوان ادله اثبات
احکام جایگاه خاص خود را دارند.

کتابنامه

 .94اصول السرخســی ،ج ،1ص118؛ المبدع فی شــرح المقنع ،ج،5
ص.148
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 قرآن کریم. اإلبهــاج فی شــرح المنهاج ،علی بــن عبدالکافیسبکی و عبدالوهاب بن علی سبکی ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة1416 ،ق.
 اجمال اإلصابة فی اقوال الصحابة ،خلیل بن کیکلدیدمشقی عالئی ،کویت ،جمعیة إحیاء التراث اإلسالمی،
1407ق.
 اإلحکام فی اصول األحکام ،علی بن ابیعلی آمدی،بیروت ـ دمشق ،المکتب اإلسالمی ،بیتا.
 اإلختیار لتعلیل المختار ،عبداهلل بن محمود موصلی،قاهره ،مطبعة الحلبی1356 ،ق.
 ارشــاد الفحول الی تحقیق الحق من علم األصول،محمد بن علی شــوکانی ،بیــروت ،دارالکتاب العربی،
1419ق.
 اصول السرخسی ،محمد بن احمد سرخسی ،بیروت،دارالمعرفة ،بیتا.
 اصول الشاشــی ،احمد بن محمد شاشــی ،بیروت،دارالکتاب العربی ،بیتا.
 اصول الفقه اإلسالمی ،وهبه زحیلی ،دمشق ،دارالفکر،1406ق.

 األصــول من علم األصول ،محمد بن صالح عثیمین،ریاض ،دار ابنالجوزی1426 ،ق.
 البحــر المحیط فی اصول الفقــه ،محمد بن عبداهللزرکشی ،بیجا ،دارالکتبی1414 ،ق.
 البرهان فی اصول الفقه ،عبدالملك بن عبداهلل جوینی،بیروت ،دارالکتب العلمیة1418 ،ق.
 بیان المختصر شرح مختصر ابنالحاجب ،محمود بنعبدالرحمن اصفهانی ،عربستان ،دارالمدنی1406 ،ق.
 البیان و التحصیل و الشــرح و التوجیــه و التعلیللمسائل المستخرجة ،محمد بن احمد ابنرشد ،بیروت،
دارالغرب اإلسالمی1408 ،ق.
 تاج العــروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمدحسینی زبیدی ،بیجا ،دارالهدایة ،بیتا.
 التبصرة فی اصول الفقه ،ابراهيم بن علي شــیرازی،دمشق ،دارالفکر1403 ،ق.
 تبیین الحقائق شــرح کنز الدقائــق ،عثمان بن علیزیلعی ،قاهره ،المطبعة الکبری األمیریة1313 ،ق.
 التحبیر شــرح التحریر ،علی بن ســلیمان مرداوی،ریاض ،مکتبة الرشد1421 ،ق.
 -تحفة الطالــب بمعرفة احادیث مختصر ابنالحاجب،
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اســماعیل بن عمرابنکثیر قرشی ،بیجا ،دار ابنحزم،
1416ق.
 التعریفــات ،علی بــن محمد جرجانــی ،بیروت،دارالکتب العلمیة1403 ،ق.
 التقریب و اإلرشاد (الصغیر) ،محمد بن طیب باقالنی،بیروت ،مؤسسة الرسالة1418 ،ق.
 التقریب و التیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر فی اصولالحدیث ،یحیی بن شــرف نووی ،بیروت ،دارالکتاب
العربی1405 ،ق.
 التقریــر و التحبیر ،محمد بن محمــد ابنامیرحاج،بیروت ،دارالکتب العلمیة1403 ،ق.
 التلخیص فــی اصول الفقــه ،عبدالملك بن عبداهللجوینی ،بیروت ،دارالبشائر اإلسالمیة1417 ،ق.
 توجیــه النظر الی اصــول األثر ،طاهــر بن صالحجزائری ،حلب ،مکتبة المطبوعات اإلسالمیة1416 ،ق.
 تیســیر التحریر ،محمدامین بن محمود امیر پادشاه،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 جمع الجوامع فــی اصول الفقه ،عبدالوهاب بن علیسبکی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1424 ،ق.
 روضة الناظر و جنة المناظــر في اصول الفقه علىمذهب اإلمام احمد بن حنبل ،عبداهلل بن احمد ابنقدامه،
بیروت ،مؤسسة الریان1423 ،ق.
 ســنن ابنماجه ،محمد بن یزیــد ابنماجه قزوینی،بیجا ،دارإحیاء الکتب العربیة ،بیتا.
 سنن ابيداود ،ابوداود سليمان بن اشعث سجستانی،صیدا ـ بيروت ،المكتبة العصرية ،بیتا.
 ســنن الترمذي ،محمد بن عیســی ترمذی ،قاهره،مطبعة مصطفى البابي الحلبي1395 ،ق.
 ســنن الدارقطنی ،علی بن عمــر دارقطنی ،بیروت،مؤسسة الرسالة1424 ،ق.
 سنن الدارمی ،عبداهلل بن عبدالرحمن دارمی ،ریاض،دارالمغنی1421 ،ق.
 السنن الصغیر ،احمد بن حسين بیهقی ،کراچی ،جامعةالدراسات اإلسالمیة1410 ،ق.

 الســنن الکبری ،احمد بن حســين بیهقی ،بیروت،دارالکتب العلمیة1424 ،ق.
 الســنن الکبری ،احمد بن شعیب نســائی ،بیروت،مؤسسة الرسالة1421 ،ق.
 ســیر اعالم النبالء ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت،مؤسسة الرسالة1405 ،ق.
 شــرح الورقات فی اصول الفقــه ،محمد بن احمدمحلی ،فلسطین ،جامعة القدس1420 ،ق.
 شرح بلوغ المرام ،عطیة بن محمد سالم ،بیجا ،بینا،بیتا.
 شرح تنقیح الفصول ،احمد بن ادريس قرافی ،بیجا،شرکة الطباعة الفنیة المتحدة1393 ،ق.
 شرح مختصر الروضة ،سلیمان بن عبدالقوی طوفی،بیروت ،مؤسسة الرسالة1407 ،ق.
 شــرح نظم الورقات ،احمد بن عمر حازمی ،بیجا،بینا ،بیتا.
 صحیح البخاری ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیجا،دارطوق النجاة1422 ،ق.
 صحيح ابنحبــان بترتيب ابنبلبان ،محمد ابنحبان،بیروت ،مؤسسة الرسالة1414 ،ق.
 طرح التثریب فی شــرح التقریــب ،عبدالرحیم بنحســین عراقی و احمد بن عبدالرحیم عراقی ،بیجا،
الطبعة المصریة القدیمة ،بیتا.
 العــدة فی اصول الفقه ،محمد بن حســين ابنالفراء،بیجا ،بینا1410 ،ق.
 الفــروق ،احمد بــن ادريس قرافی ،بیــروت ،عالمالکتب ،بیتا.
 فواتح الرحموت بشــرح مســلم الثبوت ،عبدالعلیمحمد بن نظامالدین محمد سهالوی ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة1423 ،ق.
 القاموس الفقهی لغ ًة و اصطالح ًا ،ســعدی ابوجیب،دمشق ،دارالفکر1408 ،ق.
 قواطع األدلة فی األصول ،منصور بن محمد مروزیسمعانی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1418 ،ق.
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 کشــاف القناع عن متن اإلقنــاع ،منصور بن یونسبهوتی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 کشف األسرار شــرح اصول البزدوی ،عبدالعزیز بناحمد بخاری ،بیجا ،دارالکتاب اإلسالمی ،بیتا.
 الکفایــة فی علــم الروایة ،احمد بــن علی خطیببغدادی ،مدینه ،المکتبة العلمیة ،بیتا.
 اللمع فــی اصول الفقه ،ابراهيم بن علي شــیرازی،بیروت ،دارالکتب العلمیة1424 ،ق.
 المبدع فی شــرح المقنع ،ابراهیم بن محمد ابنمفلح،بیروت ،دارالکتب العلمیة1418 ،ق.
 المجموع شــرح المهذب ،یحیی بن شــرف نووی،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 المحصول ،محمد بن عمر فخررازی ،بیروت ،مؤسسةالرسالة1418 ،ق.
 مختصر التحریر شرح الکوکب المنیر ،محمد بن احمدابنالنجار ،بیجا ،مکتبة العبیکان1418 ،ق.
 مذکرة فی اصول الفقــه ،محمدامین بن محمدمختارشنقیطی ،مدینه ،مکتبة العلوم و الحکم1422 ،ق.
 المستصفی ،محمد بن محمد غزالی ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1413 ،ق.
 مســند اإلمام احمد بــن حنبل ،احمــد بن محمدابنحنبل ،بیروت ،مؤسسة الرسالة1421 ،ق.
 المســند الصحيح المختصر بنقل العــدل عن العدلالى رســول اهلل(ص) (صحیح مسلم) ،مسلم بن حجاج
قشيري نيشــابوري ،بيروت ،داراحياء التراث العربي،
بیتا.
 المسند ،محمد بن ادریس شافعی ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1400 ،ق.
 المسودة فی اصول الفقه ،آل تیمیه ،بیجا ،دارالکتابالعربی ،بیتا.
 المصباح المنیر فی غریب الشــرح الکبیر ،احمد بنمحمد فیومی ،بیروت ،المکتبة العلمیة ،بیتا.
 المطلع علی الفــاظ المقنع ،محمد بن ابیالفتح بعلی،بیجا ،مکتبة السوادی1423 ،ق.

 المطلق و المقیــد ،حمد بن حمدی صاعدی ،مدینه،عمادة البحث العلمی بجامعة اإلسالمیة1423 ،ق.
 معالم اصول الفقه عند اهل الســنة و الجماعة ،محمدبن حسین جیزانی ،بیجا ،دار ابنالجوزی1427 ،ق.
 المعتمد فــی اصول الفقه ،محمد بــن علي بصری،بیروت ،دارالکتب العلمیة1403 ،ق.
 معجم مقالید العلوم فی الحدود و الرسوم ،عبدالرحمنبن ابیبکر سیوطی ،قاهره ،مکتبة اآلداب1424 ،ق.
 معجــم مقاییس اللغــة ،احمد ابنفــارس ،بیروت،دارالفکر1399 ،ق.
 المقدمــات و الممهدات ،محمد بن احمد ابنرشــد،بیروت ،دارالغرب اإلسالمی1408 ،ق.
 المهذب فی علم اصول الفقه المقارن ،عبدالکریم بنعلی نملة ،ریاض ،مکتبة الرشد1420 ،ق.
 النــوادر و الزیادات علی ما فــی المدونة من غیرهامن األمهات ،عبداهلل بــن ابیزید عبدالرحمن قیروانی،
بیروت ،دارالغرب اإلسالمی1420 ،ق.
 نهایة السول شــرح منهاج الوصول ،عبدالرحیم بنحسن اسنوی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1420 ،ق.
 الهدایة علــی مذهب اإلمام احمد ،محفوظ بن احمدکلوذانی ،بیجا ،مؤسسة غراس1425 ،ق.

