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چکیده
به دليل اختالف نظرهای زيادی كه در مورد افاده علم توسط خبر واحد و عمل به آن، و نيز اختالف نظرهايی 
كه در مورد حجيّت قياس وجود دارد، تعارض ميان خبر واحد و قياس يكی از مباحث بحث برانگيز در علم 
اصول فقه به شمار می آيد. تعارض ميان اين دو، از نوع تعارض كلی يا از نوع تعارض جزئی است. تعارض 
جزئی ميان خبر واحد و قياس هنگامی ايجاد می شــود كه يكی از اين دو دليل خاص و ديگری عام باشــد. 
بنابراين دو حالت برای تعارض جزئی ميان خبر واحد و قياس متصّور است: خبر واحد خاص و قياس عام 
است، يا قياس خاص و خبر واحد عام است. حالت اول اختالف نظرهای خاص خود را دارد كه به بحث اين 
مقاله مربوط نمی شــود. اما در مورد تعارض خبر واحد عام و قياس خاص، علما برای رفع تعارض در اين 
حالت، بر آراء متفاوتی هســتند. گروهی قائل به تقديم خبر واحدند، گروهی قياس را مقدم می  كنند، عده ای 
قائل به نظريه تفصيلی هستند و گروهی در اين رابطه توقف كرده اند. با بررسی ادله ارائه شده توسط صاحبان 

اين آراء، رأی راجح جواز مطلق تخصيص خبر واحد به وسيله قياس ظنی است.

کلیدواژه ها: تعارض، خبر واحد، قیاس، تعارض جزئی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 39-26
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مقدمه
تعارض ميان ادله احكام و چگونگی رفع اين تعارض 
يكــی از مباحث پراهميت در علم اصول فقه اســت. 
تعــارض در لغت، مصدر باب تفاعــل از »َعَرَض« به 
معنای »در مقابل يكديگــر قرار گرفتن« و »يكديگر 
را مانع شدن« می باشد. وقتی گفته می شود: »تعارض 
الشيئان« به اين معنا اســت كه آن دو شیء در مقابل 
يكديگــر قرار گرفتند و با يكديگر مخالفت كردند. نيز 
»عاَرضتُــُه بمثِل ما َصنََع«؛ يعنــی مقابل به مثل كرد. 
بنابراين، وقتی گفته می شــود: »تعاَرَض األدلُة« به اين 
معنا است كه يكی از ادله چيزی را اثبات بكند و دليل 

ديگر آن را نفی كند.1
تعارض در اصطالح اصوليان به معنای تقابل دو دليل بر 
سبيل ممانعت است، به گونه ای كه مقتضای يكی ثبوت 
يك امر و مقتضای ديگری انتفای آن باشــد، در محل 
واحد و در زمان واحد، البته به شــرطی كه هردو دليل 
در حجيت مساوی باشند، يا اينكه يكی از دو دليل در 
وصفی كه تابع اســت، بر ديگری برتری داشته باشد.2 
محدثان تعارض را مختلف الحديث می نامند.3 خطيب 
بغدادی می گويد: دو خبر می توانند از لحاظ امر و نهی 
و ... باهم در تعارض باشــند و منظور از تعارض ميان 
دو خبر، اين اســت كه مقتضای يكی منافی مقتضای 
ديگری باشد؛ يعنی يكی بر اثبات و ديگری بر انتفای 
امر داللت كند، البته تعارض ميان دو قول ظاهری است 
و بــه همين دليل تعارض هنگامی روی می دهد كه دو 
خبر، در دو زمان متفاوت يا توسط دو شخص مختلف 
روايت شــده باشند.4 نووی نيز می گويد: تعارض ميان 
دو خبر به اين معنا اســت كــه دو خبر ظاهراً باهم در 
تضاد هســتند و در چنين حالتی يا ميان آن دو جمع 

1. المصبــاح المنير، ج2، ص402؛ المطلع علی الفاظ المقنع، ص495؛ 
القاموس الفقهی لغًة و اصطالحًا، ص247.

2. التعريفــات، ص219؛ معجم مقاليد العلوم، ص78؛ التحبير شــرح 
التحرير، ج8، صص4126و4127.

3. توجيه النظر الی اصول األثر، ج1، ص523.
4. الكفاية فی علم الرواية، ص433.

بسته می شود، يا يكی را بر ديگری ترجيح می دهيم.5
از مطالب مذكور چنين برداشــت می شود كه تعارض 
نزد هــردو گروه معنای واحــدی دارد، با اين تفاوت 
كه دامنه كاربرد تعارض اصولی گســترده تر از تعارض 
مورد نظر محدثان می باشد؛ زيرا در علم اصول تعارض 
ممكن اســت ميان هريك از ادله احكام؛ يعنی قرآن، 
سنت، اجماع و قياس روی دهد، اما در علم حديث به 

تعارض ميان دو خبر محدود می گردد.
تعارض گاهی ميان خبر واحد و قياس روی می دهد. 
از ديدگاه احناف خبر واحد آن اســت كه از يك يا دو 
نفر و يا بيشتر روايت شود، به شرطی كه تعداد راويان 
آن به حد متواتر و مشــهور نرسد.6 جمهور خبری را 
واحد می نامند كه شــروط تواتر را نداشته باشد. وقتی 
گفته می شود شروط تواتر را نداشته باشد، به اين معنا 
است كه خبر از غيرمحسوس است و راوی آن احتمال 
كذب دارد؛ چون يك نفر است، و اگر هم راويان يك 
جمع باشند، احتمال تبانی آنها بر كذب وجود دارد. از 
ديدگاه جمهور هيچ محدوديتی در شــمار راويان خبر 

واحد وجود ندارد.7
قياس در لغت به معنای اندازه گيری چيزی به وســيله 
چيز ديگر،8 و در اصطالح علم اصول به معنای اثبات 
حكم يك امــر معلوم غيرمنصــوص، از حكم معلوم 
منصوص، به سبب اشتراكشــان در علت است. قياس 
يكی از منابع احكام می باشد. جمهور علما بر حجيّت 
قيــاس و عمل به آن در صورت عــدم وجود نص و 

اجماع اتفاق نظر دارند.9
اختالف نظرهايی كه درباره حجيت خبر واحد، عمل به 
خبر واحد، افاده علم توسط خبر واحد و حجيّت قياس 

5. التقريب و التيسير، ص90.
6. كشف األسرار شرح اصول البزدوی، ج2، ص370.

7. جمع الجوامع فی اصول الفقه، ص66؛ المســتصفی، ص116؛ نهاية 
السول، ص264؛ شرح مختصر الروضة، ج2، ص103.

8. معجم مقاييس اللغة، ج5، ص40؛ تاج العروس، ج16، ص421.
9. اصول الشاشی، ص325؛ اجمال الصابة فی اقوال الصحابة، ص72؛ 

البهاج فی شرح المنهاج، ج3، ص3.
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وجود دارد، باعث شــده اســت كه در مبحث تعارض 
ميان اين دو باهم، اختالف نظرهای چشــم گيری ميان 
علما به وجود آيد. از ديگر ســو، بســياری از احكام 
شرعی به وسيله خبر واحد به ما رسيده و اهميت قياس 
را بــه عنوان يكی از مصادر شــرعی احكام نمی توان 
ناديده گرفت. بنابراين بررســی ديدگاه علما در باب 
تعارض ميان خبر واحد و قياس الزم و ضروری است.
وقتی خبر واحــد و قياس در تعارض باهم باشــند، 
تعارض آنها از دو حالت خارج نيست: يا تعارض آنها 
كلی است؛ يعنی خبر واحد و قياس در تعارض كامل با 
يكديگر هستند و يكی از آن  دو مقتضی ثبوت حكمی 
در يك مســئله معيّن، و ديگری مقتضی انتفای همان 
حكم و ثبوت حكمی ديگر در همان مسئله است، مانند 
اينكه مخبر خبری در مــورد زيد بدهد و بگويد: زيد 
عالم است، و در همان زمان مخبر ديگری بگويد: زيد 
عالم نيســت. يا اينكه تعارض جزئی اســت و اين دو 
فقط از بعضی جهات در تعارض باهم هستند. تعارض 
جزئی ميان دو دليل هنگامی ايجاد می شود كه يكی از 

آنها خاص و ديگری عام باشد.
بنابراين ســه نوع تعارض ميان خبــر واحد و قياس 
متصور است: 1- تعارض كلی ميان خبر واحد و قياس 
2- تعارض جزئی ميان خبر واحد خاص و قياس عام 
3- تعارض جزئی ميان خبر واحد عام و قياس خاص. 
اما با توجه به گســترده بودن بحث تعارض ميان خبر 
واحد و قياس، اين نوشتار صرفًا به بررسی نظر علمای 
اصول در باب تعــارض جزئی ميان خبر واحد عام و 

قياس خاص می پردازد.

تعارض جزئی میان خبر واحد عام و قیاس خاص
چنان كه ذكر شــد، اگر دو دليل فقط از برخی جهات 
باهم در تعارض باشند، تعارض جزئی است10 و يكی 
از حالتهای تعارض جزئــی ميان خبر واحد و قياس، 
حالتی است كه خبر واحد، عام و قياس خاص باشد، به 
10. معالم اصول الفقه عند اهل الســنة و الجماعة، ص268؛ شرح نظم 

الورقات، ج2، ص40.

عنوان مثال حديث »َذَكاُة الَْجنِيِن َذَكاُة أُمِِّه«؛11 »جنين 
مستقل از مادرش نياز به ذبح ندارد، همان كه مادرش 
ذبح می شود، جنين هم ذبيحه محسوب می شود«، عام 
اســت و بر اين داللت دارد كــه جنين در هر صورت 
چه هنگامی كه مويش رشد كرده باشد و چه هنگامی 
كه رشد نكرده باشد، ذبحش به همراه مادرش درست 
است و بنابراين گوشت آن حالل است. اما اين حديث 
با قياس در تعارض اســت و آن اين اســت كه جنين 
با ســاير چيزهايی كه ذبح می شوند، قياس می گردد و 
چون در آنها حيات شــرط است، در جنين نيز شرط 
می باشــد و حيات در جنين وجود ندارد، مگر اينكه 

مويش رشد كرده باشد.12
در صورت وقــوع چنين تعارضی ميــان خبر واحد 
و قيــاس، علما بــرای رفع تعارض ميــان آن دو، بر 
ديدگاههای مختلفی هســتند كه در زير به تبيين آراء 
هريك از اين گروهها پرداخته و ادله مورد استناد آنها 

بررسی می شود.
1( دیدگاه اول

گروهــی از علما معتقدند كه در صورت وقوع تعارض 
جزئی ميان خبر واحد عام و قياس ظنی، عام به صورت 
مطلق بر قياس مقدم می شود. اين رأی ابوعلی جبايی 
از معتزلــه،13 برخی از شــافعيه از جمله ابن مجاهد،14 
متكلمان،15 ابواســحاق شــاقال16 و ابوالحسن جزری 

11. مســند المام احمد بن حنبــل، ج17، ص442؛ صحيح ابن حبان، 
ج13، ص206؛ ســنن ابي داود، ج3، ص103؛ ســنن الدارقطنی، ج5، 

ص494؛ السنن الكبری، بيهقی، ج9، ص561.
12. الفروق، ج3، ص121؛ البيــان و التحصيل، ج3، ص382؛ اصول 

الفقه السالمی، ج4، ص2780.
13. المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص275.

14. التلخيص فی اصول الفقه، ج4، صص117و118؛ المحصول، ج3، 
ص96؛ البحر المحيط فی اصول الفقه، ج4، ص490.

15. التلخيص فــی اصول الفقه، ج4، صص117و118؛ المســتصفی، 
ص249؛ البحــر المحيط فی اصول الفقــه، ج4، ص490؛ البهاج فی 
شــرح المنهاج، ج2، ص176؛ التحبير شرح التحرير، ج6، ص2689؛ 

المحصول، ج3، ص96.
16. ابواسحاق ابراهيم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقال بغدادی كه 
در علم اصول و فروع سرآمد بوده است، وی در سال 367ق و در سن 

54 سالگی درگذشت )سير اعالم النبالء، ج16، ص292(.
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اســت.17 قاضی ابوبكر باقالنی اين نظر را منسوب به 
ابوالحسن اشعری دانسته18 و ابواسحاق شيرازی آن را 
به ابوبكر اشعری منســوب كرده است.19 نيز احمد بن 
حنبل در روايت حســن بن ثابــت قائل به عدم جواز 
تخصيــص عموم به وســيله قياس شــده  و می گويد: 
حديث پيامبــر)ص( نمی تواند غير خودش را رد كند. 
ظاهر اين سخن بيانگر اين است كه حديث عام كتاب 
را تخصيص نمی دهد، بنابراين به طريق اولی قياس نيز 

ص عام باشد.20 نمی تواند مخصِّ
اين گروه برای اثبات درستی نظر خود به ادله ای استناد 

می كنند كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1- قياس فرع برای اصل ـ يعنی خبر ـ است، بنابراين 
اگر تخصيص خبر عام به وســيله قياس جايز باشــد، 

الزمه اش تقديم فرع بر اصل می باشد.21
2- حديث معاذ بن جبل كه در آن آمده اســت: »أَنَّ 
َرُســوَل اهللِ)ص( ِحيَن بََعثَُه إِلَی الْيََمِن، فََقاَل: َكْيَف تَْصنَُع 
إِْن َعــَرَض لََك قََضاٌء؟ قَاَل: أَْقِضــي بَِما فِي ِكتَاِب اهللِ. 
ِة َرُســوِل  قَاَل: فَِإْن لَْم يَُكْن فِي ِكتَاِب اهللِ؟ قَاَل: فَبُِســنَّ
ِة َرُسوِل اهللِ)ص(؟  اهللِ)ص(. قَاَل: فَِإْن لَْم يَُكْن فِي ُســنَّ
قَاَل: أَْجتَِهُد َرْأيِي َواَل آلُو. فََضَرَب َرُسوُل اهللِ)ص( َصْدَرُه 
َِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اهللِ لَِما يُْرِضي  ثُمَّ قَاَل: الَْحْمُد هلِلِ ال
اللَهَو َرُسوَل اهللِ«.22 اين حديث بر تقديم سنت بر قياس 
داللت دارد و فرقی ندارد كه آن قياس خاص باشد يا 
عام. بنابراين حديث مقتضی تقديم عموم بر قياس است 

17. روضة الناظر و جنة المناظر، ج2، ص75؛ المسودة فی اصول الفقه، 
ص120؛ التحبير شرح التحرير، ج6، ص2689.
18. التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص195.

19. اللمع فی اصول الفقه، ص37.
20. المســودة فی اصول الفقه، ص120؛ التحبير شــرح التحرير، ج6، 

صص2684و2685؛ العدة فی اصول الفقه، ج2، ص563.
21. المعتمــد فی اصــول الفقه، ج2، ص279؛ العــدة فی اصول الفقه، 
ج2، ص568؛ البهاج فی شــرح المنهاج، ج2، ص177؛ نهاية السول، 
ص216؛ المستصفی، ص250؛ المحصول، ج3، ص99؛ روضة الناظر و 
جنة المناظر، ج2، ص76؛ شرح تنقيح الفصول، ص204؛ شرح مختصر 

الروضة، ج2، ص573.
22. سنن الترمذي، ج3، ص608.

و عام با آن تخصيص نمی يابد.23
3- نســخ عام به وســيله قياس جايز نمی باشد، پس 
تخصيص آن به وســيله قياس نيز صحيح نيست؛ زيرا 
نسخ و تخصيص هردو ماهيتی شبيه هم دارند و داللت 
می كنند بر اينكه با وقوع نســخ يا تخصيص، خطاب 
شــرعی عام فقط از برخی از افراد عام برداشته شده 

است.24
4- بر اســاس اجماع، يكی از شــروط صحت قياس 
اين اســت كه نص آن را رد نكند، و وقتی كه قياس و 
عموم در تعارض با يكديگر باشــند، قطعًا نص آن را 
رد كرده است. بنابراين، عمل به قياس جايز نيست.25 
در تبيين اين دليل می توان چنين گفت كه يكی از ادله 
حجيّت قياس، اجماع اســت و وقتــی قياس مخالف 
عموم باشــد، اجماع بر جواز آن تحقق نمی يابد؛ زيرا 
واقفيه عمل به قياس را وقتی مخالف با عموم باشــد، 
جايز نمی داننــد و وقتی دليلی بر جواز عمل به قياس 
وجود نداشته باشد، قياس ديگر حجيّتی ندارد و وقتی 
ص هم نخواهد بود؛ زيرا  حجيّتی نداشته باشــد، مخصِّ
تخصيص در چنيــن حالتی موجب ترك مقتضای عام 
به وســيله چيزی كه حجت نيست، می شود.26 نيز بهره 
بردن و استفاده از قياس بر حسب ضرورت است؛ يعنی 
فقط در صورتی به قياس عمل می شــود كه هيچ دليلی 
از قرآن، ســنت و اجماع وجود نداشــته باشد. از اين 
رو وقتی خبر عام وجود داشــته باشد، ديگر ضرورتی 
برای عمل به قياس وجود نخواهد داشــت.27 همچنين 

23. المستصفی، ص250؛ الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص338؛ 
بيان المختصر، ج2، ص346؛ التقرير و التحبير، ج1، ص288؛ التبصرة 
فی اصول الفقه، ص139؛ المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص280؛ العدة 
فی اصول الفقه، ج2، ص566؛ المحصول، ج3، ص100؛ روضة الناظر 

و جنة المناظر، ج2، صص75و76.
24. المعتمــد فی اصول الفقه، ج2، ص280؛ المحصول، ج3، ص101؛ 
التبصــرة فی اصول الفقــه، ص140؛ قواطع األدلة فــی األصول، ج1، 

ص190.
25. المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص281؛ المحصول، ج3، ص100.

26. بيــان المختصر، ج2، ص247؛ التقريــر و التحبير، ج1، ص289؛ 
فواتح الرحموت، ج1، ص378.

27. المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص279.
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قياس در جايی مطلوب اســت كه نص شرعی وجود 
نداشــته باشد و موضوعی كه حكم آن منصوص باشد، 
ديگر نيازمند قياس نيســت و قضيه ای كه تحت شمول 
عام اســت و قياس آن را از شــمول حكم عام خارج 
می گرداند ـ يعنی معارض آن است ـ حكم منصوص را 
دارد. پس وقتی كه قياس معارض آن جزء باشد، انگار 
با چيزی تعارض يافتــه كه به صورت خاص در نص 
آمده اســت ـ يعنی نص خاص حكم آن را بيان كرده 
است ـ پس تخصيص عام به وسيله آن جايز نيست.28

5- اگر قيــاس عموم خبر واحــد را تخصيص دهد، 
الزمه اش تقديــم ضعيف بر قوی اســت.29 اين دليل 
را می توان به دو صورت تبييــن كرد: الف( خبری كه 
عام اســت فقط در دو مورد نياز بــه اجتهاد دارد: 1. 
ســند يا عدالت راوی 2. داللت لفظ بر معنا، در حالی 
كه قياس در مواردی چــون: حكم اصل، علت اصل، 
وجود علت در فرع و خالــی بودن علت از معارض، 
نياز به اجتهاد دارد و اين اجتهادها باعث ايجاد شــبهه 
می شــوند. بنابراين چون موارد اجتهاد در قياس بيشتر 
اســت، نســبت به خبر واحد ضعيف تر می باشد و اگر 
تخصيص خبر به وســيله قياس جايز باشد، الزمه اش 
ابطال قوی به وســيله ضعيف است و اين خالف عقل 
می باشــد.30 ب( مقدمات قياس بيشتر از عموم است، 
به اين صورت كه جهت ضعــف در عام مقطوع المتن 
در ســه امر خالصه می شــود: احتمال مجاز، احتمال 
تخصيص و احتمال كذب ناقل. اما در قياس عالوه بر 
اينكه احتمال اين سه امر ناگزير است؛ زيرا اصل قياس 
نيز نص عام می باشد، احتماالت و مقدمات ديگری نيز 
در قياس وجود دارد، ماننــد: 1. احتمال اينكه حكم، 
معلَّل به علت اصل نباشــد 2. احتمال اينكه علت غير 

28. المستصفی، ص240؛ التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص204؛ 
روضة الناظر و جنة المناظر، ج2، ص76.

29. ارشــاد الفحــول، ج1، ص392؛ التحبيــر شــرح التحرير، ج6، 
ص2690؛ تيسير التحرير، ج1، ص323؛ بيان المختصر، ج2، ص344؛ 

فواتح الرحموت، ج1، ص377.
30. فواتح الرحموت، ج1، ص377؛ نهاية السول، ص216.

از آن چيزی باشــد كه به ظن قائس علت بوده است؛ 
زيرا ممكن اســت به درجه اجتهاد كامل نرسيده  باشد، 
يا ايكه عمداً يا ســهواً در اجتهاد كوتاهی كند 3. اگر 
علت همان علت مورد ظن معلِّل باشــد، احتمال دارد 
كــه در طريق اثبات علت خطايی كرده باشــد 4. اگر 
در طريق هم خطا نكرده باشــد، ممكن است علت در 
فرع وجود نداشــته باشد، در حالی كه به گمان مجتهد 
در فــرع وجود دارد 5. اگر هــم علت در فرع وجود 
داشته باشــد، احتمال دارد شرط حكم در فرع وجود 
نداشته باشد. پس با اين تفاصيل گفته می شود كه قياس 

ضعيف تر از عام است.31
2( دیدگاه دوم

گروه ديگری از علما معتقدنــد كه در حالت تعارض 
جزئی ميان خبر واحد عــام و قياس، قياس مطلقًا بر 
خبر واحد مقدم می شــود و آن را تخصيص می دهد. 
اين رأی جمهور علمای اصول از جمله  ائمه اربعه، البته 

احمد بن حنبل در رأی دوم خود است.32
صاحبان ايــن نظر برای اثبــات رأی خود به داليلی 

استناد می كنند كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1- صحابه)رض( عموم بعضــی از آيات را با قياس 
تخصيص داده اند، مثــاًل وقتی در بحث ميراث جده با 
يكديگر اختالف نظر داشــتند، گروهی از آنها معتقد به 
ارث بردن جد بــه همراه برادر يا خواهر متوفی بودند 
و آيه »... ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيــَس لَُه َولٌَد َولَُه ُأْخٌت َفَلَها 
ِنْصــُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها ِإْن لَْم َيُكْن لََها َولٌَد ...«33 را 

31. البهاج فی شرح المنهاج، ج2، ص178.
32. التلخيص فی اصول الفقه، ج2، ص118؛ قواطع األدلة فی األصول، 
ج1، ص190؛ البهاج فی شــرح المنهاج، ج2، ص176؛ المستصفی، 
ص249؛ الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص377؛ ارشــاد الفحول، 
ج1، ص390؛ التقرير و التحبير، ج1، ص287؛ شــرح تنقيح الفصول، 
ص203؛ البحر المحيط فی اصول الفقه، ج4، ص489؛ نهاية الســول، 
ص215؛ بيــان المختصر، ج2، ص340؛ التحبير شــرح التحرير، ج6، 
ص2685؛ تيســير التحرير، ج1، ص321؛ شــرح الورقات فی اصول 
الفقه، ص143؛ العدة فی اصول الفقه، ج2، صص559-561؛ المســودة 

فی اصول الفقه، صص120و121.
33. نساء، 176.
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بــا قياس جد بر أب تخصيص دادنــد و اموال خواهر 
اِنَيُة  را ميان برادر و جد تقســيم كردند.34 نيز آيه »الزَّ
اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحــدٍ ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة ...«35 را  َوالزَّ
با قياس عبد بر أَمة، به خاطر اشتراكشــان در بردگی، 
تخصيــص دادند؛36 زيرا طبق آيه »... َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما 
َعَلــى الُْمْحَصَناِت ِمَن الَْعــَذاِب ...«،37 حكم أَمة نصف 
آزاده اســت و چون عبد نيز در بــرده بودن مانند أَمة 
اســت، حد او به نصف كاهش می يابد. بنابراين چون 
عام قرآن با قياس تخصيص يافته است، می توان گفت 
كه به طريق اولی تخصيص خبر واحد به وسيله قياس 
جايز است؛ زيرا وقتی عام كتاب با وجود مقطوع بودن 
با قياس تخصيص داده می شــود، خبر واحد كه ظنی 
اســت به طريق اولی بايد تخصيصش به وسيله قياس 

جايز باشد.
2- جواز تخصيص خبر واحد با قياس به معنای عمل 
به هردو دليل است و عمل به هردو دليل بهتر از اسقاط 

هردو، يا اسقاط يكی از آنها است.38
3- قياس وقتی ثابت شود، احتمال مجاز و تخصيص 
و تأويل در آن راه ندارد، اما در عموم هر سه احتمال 
وجود دارد و احتمال تخصيص در عموم به حدی است 
كه حتی بسياری از علما معتقدند كه در هر عامی بعضی 
از آن تخصيص يافته است. بنابراين محتمل تخصيص، 
ضعيف تر از غيرمحتمل اســت. در نتيجه قياس مقدم 

می گردد.39

34. المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص276.
35. نور، 2.

36. المعتمد فی اصول الفقه، ج2، ص278؛ العدة فی اصول الفقه، ج2، 
ص562؛ مذكرة فی اصول الفقه، ص265.

37. نساء، 25.
38. الحكام فــی اصول األحكام، ج2، ص339؛ البهاج فی شــرح 
المنهاج، ج2، ص177؛ المســتصفی، ص251؛ التبصرة فی اصول الفقه، 
ص139؛ قواطع األدلة فی األصول، ج1، ص190؛ العدة فی اصول الفقه، 
ج2، ص565؛ نهاية الســول، ص214؛ تيسير التحرير، ج1، ص323؛ 

التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص201.
39. التلخيــص فی اصول الفقه، ج2، ص120؛ المســتصفی، ص250؛ 
المهذب فــی علم اصول الفقه المقارن، ج4، ص1625؛ العدة فی اصول 

الفقه، ج2، ص564؛ روضة الناظر و جنة المناظر، ج2، ص78.

4- قياس يك دليل شرعی خاص، و عام نيز يك دليل 
شرعی است و امكان تقديم عام بر خاص وجود ندارد؛ 
زيرا الزمه اش ابطال كلی خاص است، اما تقديم خاص 
چنين چيزی را موجب نمی شود. بنابراين تقديم خاص؛ 

يعنی قياس، اولی  است.40
5- قياس حكم اصل خــود را دارد؛ يعنی مانند اصل 
خــود عمل می كنــد و اصل قياس يــك نص خاص 
است و وقتی يك نص خاص اســت، می تواند عموم 
را تخصيص دهد. پس قياســی نيز كه اصل آن همان 
نص خاص است، می تواند عموم را تخصيص  دهد. به 
عنوان مثال حديث »ُكلُّ ُمْســِكٍر َحَراٌم«،41 آيه »ُقْل اَل 
ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ...«42  َأِجُد ِفي َما ُأوِحَى ِإلَىَّ ُمَحرَّ
را تخصيص می دهد. بنابرايــن قياس نبيذ بر خمر نيز 
عموم همان آيه را مانند اصل خود تخصيص می دهد.43

6- قياس يك دليل شــرعی، و عمــوم نيز يك دليل 
شرعی است. اين دو دليل گاهی با يكديگر در تعارض 
هســتند و در حالت تعارض اگر به هردو عمل شود، 
اجتماع نقيضين اســت و اين محال می باشد، و اگر به 
هيچ كدام عمل نشــود، ارتفاع نقيضين است و اين نيز 
محال می باشــد و اگر به عام عمل شود، اين نيز محال 
اســت؛ زيرا داللت عام بر افــراد خاص، ضعيف تر از 
داللت خاص بر افراد خودش اســت و ضعيف بر قوی 
مقدم نمی شود. بنابراين بهتر است كه خاص مقدم شود. 
به عنوان مثال آيه »... َوَأَحلَّ الُ الَْبْيَع ...«،44 بر اباحه 
بيــع برنج در هر حالتی داللت دارد. اما قياس برنج بر 
گنــدم، بر تحريم بيع برنج در صــورت وجود تفاضل 
داللت دارد. حال كه اين را دانستيم طبق آيه، بيع برنج 
را در حالــت تفاضل مباح می كنيم و طبق قياس آن را 
منع می كنيم. در اين صورت دو نقيض داريم كه اجتماع 

40. ارشاد الفحول، ج1، ص392؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، 
ج4، ص1625.

41. صحيح البخاری، ج5، ص161.
42. انعام، 145.

43. شرح مختصر الروضة، ج2، ص572؛ المستصفی، ص250.
44. بقره، 275.
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و ارتفاع آنها درست نيســت. پس اگر قياس را مقدم 
كنيــم، مقتضی عدم حالل بودن بيع برنج اســت و اگر 
عمــوم آيه را مقدم و قياس را لغــو كنيم، مقتضی اين 
است كه بگوييم بيع آن حرام نيست و الزمه اش تقديم 
ضعيف بر قوی اســت؛ زيرا عموم مطلقًا بر جواز بيع 
داللت دارد، در حالی كه قياس، بيع برنج را در حالت 

متفاضل حرام می كند.45
7- قياس هرچند خودش معلوم و مقطوع نباشــد، اما 
وجوب عمل به آن، به وســيله يك دليل مقطوع ثابت 
شده اســت و هر چيزی كه به وسيله يك امر مقطوع 
اثبات گردد، همــان حكم امر مقطوع بــه را خواهد 

داشت.46
8- قيــاس از طريق معنا بر حكــم داللت می كند، اما 
عموم از طريق لفظ بر حكم داللت دارد و اگر اين دو 

تالقی يابند، معنا بر لفظ برتری می يابد.47
3( دیدگاه سوم

گروهی ديگر از علما در بحث تخصيص عام به وسيله 
قياس، نظرشان اين است كـــه قياس گاهی عموم را 
تخصيص می دهد و گاهــی نيز تخصيص نمی دهد. اما 
ص  اين گروه در اين باره كه در چه حالتی قياس مخصِّ
عموم خواهد  بود و در چه حالتی قادر به تخصيص عام 
نخواهد بود، با يكديگر اختــالف نظر دارند، در ادامه 
سعی بر آن اســت كه ديدگاه هريك از آنها، همراه با 

داليل مورد استنادشان تبيين گردد.
گروهی از اين علما بر اين باور هســتند كه قياس فقط در 
صورتی كه جلی باشد، می تواند عموم را تخصيص دهـد و 
در صورتی كه خفی باشد، تخصيص عموم به وسيله آن جايز 
نيست. اين رأی افرادی چون ابن سريج،48 طوفی از حنابله،49 

45. شرح تنقيح الفصول، صص203و204.
46. العدة فی اصول الفقه، ج2، ص564.

47. قواطع األدلة فی األصول، ج1، ص191.
48. الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص337؛ ارشــاد الفحول، ج1، 
ص390؛ التحبير شــرح التحرير، ج6، ص2686؛ شرح تنقيح الفصول، 

ص203؛ المحصول، ج3، ص96؛ المستصفی، ص249.
49. التحبير شــرح التحريــر، ج6، ص2686؛ شــرح تنقيح الفصول، 

ص203؛ مختصر التحرير، ج3، ص378.

گروهی از فقها50 و برخی شــافعيه51 می باشــد. زركشی 
می گويد: اين نظر از اسماعيل بن مروان، ابوقاسم انماطی، 
مبارك بن ابان و ابن علی طبری نيز نقل شده است.52 دليل 
اين گروه اين است كه قياس جلی قوی تر از عموم است، 
پس می تواند آن را تخصيص دهد، اما قياس خفی ضعيف تر 
از عموم است و نمی تواند آن را تخصيص دهد و بر مجتهد 
اســت كه از ميان دو دليل به دليلی كه قوی تر است، عمل 
كند.53 در رد اين دليل می توان گفت: قياس خفی نيز يك 
دليل شرعی اســت، بنابراين حكم قياس جلی را دارد و 
فرقی با آن ندارد، به گونه ای كه در تخصيص عموم همانند 
قياس جلی عمل  می كند، همان گونه كه خبر واحد در بحث 
تخصيص مانند خبر متواتر عمل می كند.54 از سويی ديگر 
صحابه)رض( بسياری از نصوص عام را به وسيله قياس 
تخصيص داده و ميان جلی و خفی تفاوتی قائل نشده اند.55
گروهی ديگر از اين دســته معتقدند اگــر عموم قباًل 
توســط يك دليل ديگر تخصيص يافته باشــد، قياس 
می تواند آن را تخصيص دهــد و در غير اين صورت 
تخصيص عموم به وســيله قياس جايــز نخواهد بود. 
صاحبان اين ديدگاه نيز با يكديگر اختالف نظر دارند 
و خود به دو گروه تقسيم می شــوند: الف( عيسی بن 
ابان بر اين باور اســت كه قيــاس، عام مخصوص را 
مطلقًا تخصيص می دهد و مهم نيست كه دليلی كه قباًل 
عام را تخصيص داده اســت، متصل بوده يا منفصل.56 

50. التلخيص فی اصول الفقه، ج2، ص119.
51. المعتمــد فی اصول الفقــه، ج4، ص275؛ بيــان المختصر، ج2، 
ص342؛ الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص337؛ ارشــاد الفحول، 

ج1، ص390؛ شرح تنقيح الفصول، ص203.
52. البحر المحيط فی اصول الفقه، ج4، ص492.

53. شرح مختصر الروضة، ج2، ص574؛ المهذب فی علم اصول الفقه 
المقارن، ج4، ص1628.

54. التبصــرة فی اصول الفقه، ص139؛ المهــذب فی علم اصول الفقه 
المقارن، ج4، ص1628.

55. التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص208.
56. المستصفی، ص249؛ ارشاد الفحول، ج1، ص391؛ البحر المحيط 
فی اصول الفقه، ج4، ص492؛ البهاج فی شرح المنهاج، ج2، ص176؛ 
تيسير التحرير، ج1، ص322؛ كشف األسرار شرح اصول البزدوی، ج1، 

ص294.
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گروهی از علمای اصول ايــن نظر را به اكثر اصحاب 
احناف نسبت داده اند.57 باقالنی می گويد: ابن ابان معتقد 
اســت در صورتی كه عام با يك دليل قطعی تخصيص 
يابــد، قياس می توانــد آن را تخصيص دهد.58 طوفی 
می گويد: بــه عقيده ابن ابان تخصيص عام به وســيله 
قياس وقتی ممكن اســت كه عام بــا يك دليل مجمع 
عليه تخصيص يافته باشــد.59 ابواسحاق شيرازی اين 
نظر را منســوب به علمای عراق دانســته و می گويد: 
اهل عراق تخصيص را زمانــی جايز می دانند كه عام 
بــا دليلی غير از قياس تخصيص داده شــود.60 داليل 
مورد استناد اين گروه عبارتند از: 1. داللت عام قطعی 
است، اما وقتی تخصيص يابد، ضعيف و داللت آن ظنی 
می شود، بنابراين در خصوص حجيّت يا حقيقت بودن 
آن اختــالف نظر به وجود می آيد؛ زيــرا تمام معنا از 
آن اراده نمی شــود و وقتی ظنی باشد، تخصيص آن به 
وسيله قياس امكان پذير است.61 2. اگر عام قباًل با يك 
دليل قطعی تخصيص يافته باشد، به طور قطع می دانيم 
كه مجاز در آن عموم داخل می شود و مجاز بودن هم 
يكی از نشــانه های ضعف است. بنابراين مسلط شدن 
قياس بر آن جايز خواهد بود.62 ب( كرخی معتقد است 
قياس فقط وقتی می تواند عام را تخصيص دهد كه عام 
قباًل با يك دليل منفصل تخصيص داده شود. اما اگر با 
يك دليل متصل تخصيص يافته باشد، تخصيص آن به 
وسيله قياس جايز نخواهد بود.63 اكثر متأخران احناف 

57. اصول السرخسی، ج1، ص133؛ المحصول، ج3، ص96؛ التبصرة 
فی اصول الفقه، ص139؛ المســودة فی اصــول الفقه، ص120؛ قواطع 

األدلة فی األصول، ج1، ص190.
58. التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص195.

59. شرح مختصر الروضة، ج2، ص568.
60. اللمع فی اصول الفقه، ص37.

61. فواتــح الرحموت، ج1، ص375؛ شــرح مختصــر الروضة، ج2، 
ص575.

62. شرح تنقيح الفصول، ص204؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، 
ج4، ص1628.

63. ارشــاد الفحــول، ج1، ص391؛ التحبيــر شــرح التحرير، ج6، 
ص2688؛ نهاية الســول، ص215؛ المحصول، ج3، ص96؛ كشــف 

األسرار شرح اصول البزدوی، ج3، ص109.

و برخی از شافعيه نيز بر همين رأی اند.64 قاضی ابوبكر 
باقالنی آن را به علمای عراق منســوب كرده است.65 
دليل مورد اســتناد كرخی اين اســت كه مخصصهای 
متصل از جمله اســتثنا، شرط، غايت و صفت مستقل 
نيســتند و به همراه كالمی كه بر آن وارد می شــوند و 
آن را تخصيص می دهند، يك كالم واحد را تشــكيل 
می دهند و هردو باهم وضع شــده اند برای آنچه كه بعد 
از تخصيص باقی می مانــد و اين نوع از كالم حقيقت 
می باشد و قياس چون ضعيف است نمی تواند يك كالم 
ص منفصل به همراه  حقيقی را تخصيص دهد. اما مخصِّ
ص يك كالم واحد را تشكيل نمی دهند و كالمی  مخصَّ
حقيقی نمی باشند، بلكه مجاز است و وقتی مجاز باشد، 

ضعيف است و قياس می تواند بر آن مسّلط گردد.66
برخی ديگر معتقدند اگر علت قياس منصوص يا مجمع 
عليه باشــد، تخصيص عام به وســيله آن جايز است، 
اما اگر علت قياس مســتنبط باشــد، تخصيص عام به 
وسيله آن جايز نيســت. اين رأی مختار ابن حاجب و 
آمدی است.67 دليل اين گروه اين است كه وقتی علت 
منصوص يا مجمع عليه باشــد، جايگاهش مثل نص 
خاص اســت و مانند نص خــاص عموم را تخصيص 
می دهد.68 اما اگر علت قياس مســتنبط باشــد، به دو 
دليل تخصيص به وســيله آن جايز نيســت: الف( اگر 
علت مســتنبط باشد، نسبت به عام سه حالت دارد: 1. 
راجح بر عام اســت 2. نسبت به عام مرجوح است 3. 
با عام مساوی اســت. در حالت اول تخصيص عام به 
وســيله قياس جايز اســت، اما در حالت دوم و سوم 
جايز نيســت؛ زيرا در حالــت دوم در صورت جواز 

64. الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص337؛ كشــف األسرار شرح 
اصول البــزدوی، ج3، ص109؛ البحر المحيط فــی اصول الفقه، ج4، 

ص492؛ شرح تنقيح الفصول، ص203.
65. التقريب و الرشاد )الصغير(، ج3، ص195.

66. شرح تنقيح الفصول، ص204.
67. الحكام فی اصول األحــكام، ج2، ص337؛ بيان المختصر، ج3، 

ص342؛ التحبير شرح التحرير، ج6، ص2688.
68. الحكام فی اصول األحــكام، ج2، ص337؛ بيان المختصر، ج3، 

ص342.
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تخصيص، الزمه اش تقديم مرجوح اســت و در حالت 
ســوم الزمه اش ترجيح بالمرجح اســت. پس در دو 
حالت تخصيص جايز نيست و در يك حالت تخصيص 
جايز است و بر كســی پوشيده نيست كه امكان وقوع 
دو احتمال بيشتر از امكان وقوع يك احتمال است.69 
اما اين دليل مردود است؛ زيرا اين حالت در تمام انواع 
تخصيص وجود دارد؛ يعنی خاص و عام هميشه همين 
سه حالت را نسبت به هم دارند و قطعًا در غير قياس، 
خاص بر عام ترجيح داده می شــود. بنابراين در قياس 
نيز بايد ترجيح يابد.70 ب( احتمال ضعف قياس بيشتر 
از عموم اســت؛ به اين معنا كه در صورتی كه عام خبر 
واحد باشـد، ضعف آن از دو حالت خارج نيست: يكی 
احتمال تخصيــص و ديگری احتمال كذب راوی. اين 
در حالی است كه احتماالت ضعف قياس بسيار بيشتر 
اســت، از جمله: 1. احتمال دارد كه اصل قياس خبر 
واحد باشــد كه در اين صورت احتمال كذب راوی آن 
وجود دارد. 2. شــايد اصل يك دليل قطعی باشد، اما 
احتمال دارد كه قائس اهليت نداشته باشد. 3. اگر هم 
قياس كننده اهليت داشته باشد، احتمال دارد كه حكم 
فی نفســه معلل به يك علت ظاهری نباشد. 4. اگر هم 
معلل به يك علت ظاهری باشــد، اين احتمال وجود 
دارد كه علت غير از آن چيزی باشــد كه قائس گمان 
كرده كه علت است، به دو دليل: يكی اينكه علت برای 
قياس كننده روشــن نباشــد. ديگری اينكه در طريق 
اثبات علت اشــتباه كرده باشد و علت را با چيزی كه 
صالحيت نداشــته، ثابت كرده باشد. 5. احتمال دارد 
در فرع مانعی برای علت يا حكم يافت شود، يا اينكه 
احتمال دارد شرط علت يا حكم فوت شود. از سويی 
ديگر عموم از جنس نصوص هســتند و نص در عمل 
نيازمند قياس نمی باشد، در حالی كه قياس نيازمند نص 
است؛ زيرا يا با نص ثابت می شود يا با اجماع، كه اگر 
69. الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص337؛ التحبير شرح التحرير، 
ج6، ص2691؛ بيان المختصر، ج3، صص343و344؛ التقرير و التحبير، 

ج1، ص288.
70. بيان المختصر، ج2، ص344.

هم با اجماع ثابت شــود، اجماع خود متوقف بر نص 
اســت، پس در هر صورت قياس نيازمند و متوقف بر 
نص اســت. بنابراين عموم راجح بر قياس می باشد.71 
اين دليل مردود اســت؛ زيرا همان طور كه در بحثهای 
قبلی اشــاره شــد، قياس نيز يكی از حجتهای شرعی 
اســت و از ســويی ديگر جمع ميان دو دليل بهتر از 

اسقاط يكی از آنها يا هردو است.
4( دیدگاه چهارم

ابوحامد غزالی معتقد اســت كه اگر عموم و قياس در 
افاده ظن با يكديگر متفاوت بودند، هر ظنی كه قوی تر 
باشد، مقدم می شــود، اما اگر در افاده ظن با يكديگر 
مســاوی بودند، راجح توقف است.72 قرافی و قرطبی 
اين نظر ابوحامد را نيك دانســته اند.73 ابن دقيق شارح 
»العنــوان« نيز اين رأی را نيكــو می داند.74 اين گروه 
بــرای اثبات رأی خود دو دليل دارند: 1- پيامبر)ص( 
فرمود: »امرت ان أحكم بالظاهر واهلل يتولی السرائر«.75 
اين حديث امر می كند كه بايد براساس ظاهر حكم كرد 
و به چيزی كه ظاهر است، عمل كرد. بنابراين از ميان 
دو دليل ظنی نيز هركدام ظاهرتر باشد، راجح خواهد 
بود. 2- قيــاس و عموم هردو در مظنون بودن مراتب 
مختلفی دارند، مثاًل قياس منصوص بر قياس مســتنبط 
برتری دارد، يا قياســی كه به وســيله نص ثابت شده، 
اولی از قياسی است كه با ايماء ثابت شده است. عموم 
نيز مانند قياس مراتب مختلفــی دارد، به عنوان مثال 
ــص بودن آن اختالف وجود  عامی كه در مورد مخصَّ

71. الحكام فی اصول األحكام، ج2، ص338.
72. المستصفی، ص252.

73. شــرح تنقيح الفصول، ص206؛ البهاج فی شــرح المنهاج، ج2، 
ص176؛ التحبير شرح التحرير، ج6، ص2688.

74. البحر المحيط فی اصول الفقه، ج4، ص494؛ التحبير شرح التحرير، 
ج6، ص2688.

75. شــرح تنقيح الفصول، ص206. ابن كثير می گويد: اين حديث ميان 
اصوليان و فقها مشهور شده و در كتب مشهور حديث چنين خبری ذكر 
نشده است )ر.ك: تحفة الطالب، ص145(. البته اين حديث را شافعي در 
المســند نقل كرده است )المسند، ص13(، ولی به احتمال زياد برداشت 

خود شافعی از حديث ديگری است.

34

م 
ده

هار
 چ

ال
س

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 -
50

ره 
ما

ش



ص  دارد، ضعيف تر از عامی اســت كه در مورد مخصَّ
بودن آن اختالف وجود ندارد. پس وقتی ميان قياس و 
عموم تعارض ايجاد شــود، از دو حالت خارج نيست: 
يا رتبه هردو در افاده ظن برابر است كه در اين حالت 
ح معلوم شــود يا هردو دليل  بايد توقف شــود تا مرجَّ
ساقط گردند، يا اينكه يكی از دو ظن قوی تر است و بر 
ديگری مقدم می شود. البته اينكه گفته می شود يكی بر 
ديگری برتری داده می شود، يا توقف صورت می گيرد، 
براساس عام بودن و قياس بودن نيست، بلكه با توجه 

به برتری و برابری از لحاظ داللت است.76
اين داليل مردود هســتند؛ زيــرا حديث ـ همان طور 
كــه در پاورقی توضيح داده شــدـ  را بزرگان حديث 
قبول ندارند، پس حجيّت نــدارد. در مورد دليل دوم؛ 
يعنی آن حالتی كه قياس مقدم می شود، اين فاقد ايراد 
است؛ زيرا نظر جمهور علما هم همين است و به هردو 
دليل عمل می شود. اما آن حالتی كه در آن عموم مقدم 
می شــود ـ همان گونه كه قباًل نيز اشــاره شد ـ چون 
موجب ابطال قياس بــه صورت كامل می گردد، باطل 
اســت. توقف در خصوص آنها نيز صحيح نيست؛ زيرا 
در صورت برابری دو دليل از لحاظ داللت، می توان از 
قراين ديگری استفاده كرد و يكی از آنها را ترجيح داد.

5( دیدگاه پنجم
قاضی ابوبكر باقالنی و امــام الحرمين قائل به توقف 
شده اند و معتقدند وقتی قياس و عموم در تعارض باهم 
قــرار می گيرند، هيچ كدام بر ديگــری برتری ندارد.77 
دليل اين گروه اين است كه اين دو از جهتی قطعی و از 
جهتی ظنی هستند، چه قياس به اعتبار حجيّتش و عام 
به اعتبار ثبوتش قطعی اســت، و قياس به اعتبار حكم 
فرع و عام به اعتبار داللتش ظنی می باشــد. بنابراين 
چون هردو دليل برابر هستند، بهتر است توقف شود.78 

76. شرح تنقيح الفصول، صص205و206؛ المطلق و المقيد، ص284؛ 
نهاية السول، ص215؛ المستصفی، ص252.

77. البرهان فی اصول الفقه، ج1، ص157؛ التقريب و الرشاد )الصغير(، 
ج3، ص195؛ التلخيص فی اصول الفقه، ج2، ص119.

78. تيسير التحرير، ج1، ص325.

در رد نظــر اين گروه می توان گفــت: اگر هم پذيرفته 
شــود كه دو دليــل در جهت قطع و ظــن با يكديگر 
برابرند، می توان از قراين ديگری برای ترجيح يكی از 

آنها بر ديگری استفاده كرد.

بررسی نمونه هایی از تقدیم قیاس بر خبر واحد 
عام

پس از ذكر توضيحاتی در خصوص تعارض خبر واحد 
عام و قياس خاص و تبيين آراء و نظرات علما در اين 
باره، مشخص شــد كه جمهور علما بر اين باورند كه 
تخصيص خبر واحد عام به وســيله قياس جايز است. 
در ادامه برای روشــن تر شدن بحث چند مثال ديگر از 
تخصيص خبر واحد عام به وسيله قياس مورد بررسی 

قرار می گيرد.
ََّما اأْلَْعَماُل بِالنِّيَّاِت«.79 اين حديث عام  1- حديث »إِن
است و طبق معنای عام اين حديث، اگر مردی لفظًا به 
همسرش بگويد تو مطلقه هستی، ولی در دل نيت سه 
طالق را داشته باشــد، هر سه طالق واقع می شود. اما 
چنين چيزی صحيح نيست؛ زيرا عام خبر با قياس اين 
مسئله بر اين قاعده كه اگر كسی نيت كند زنش را طالق 
دهــد، ولی لفظ طالق را به زبان نياورد، طالق او واقع 
نمی شــود، تخصيص می يابد. بنابراين در مسئله مورد 
بحث نيز چنين عمل شده و سه طالق واقع نمی شود.80
2- حديث »فِي أَْربَِعيَن َشــاًة َشاٌة«.81 اين حديث عام 
اســت و با عموم خود بر وجوب زكات در ســائمه و 
غيرســائمه داللت می كند، اما قياسی كه با اين خبر در 
تعارض جزئی می باشــد، اين است كه زكات به اموالی 
تعلق می گيرد كه دارای صفت نماء باشــند. منظور از 
نماء توانايی رشــد، توليد مثل و مناســب بودن برای 
تجارت اســت و تمام اين اوصاف در سائمه منضبط تر 

79. ســنن ابن ماجه، ج2، ص1413؛ ســنن ابي داود، ج2، ص262؛ 
صحيح البخاری، ج1، ص6؛ السنن الصغير، ج1، ص138.

80. اصول الفقه السالمی، ج1، ص262.
81. ســنن ابن ماجه، ج1، ص577؛ ســنن ابي داود، ج2، ص99؛ سنن 

الدارمی، ج2، ص1009؛ السنن الكبری، بيهقی، ج4، ص149.
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است؛ زيرا اين اوصاف در غيرسائمه به علت باال بودن 
هزينه های نگهداريشــان كم رنگ تر اســت. به عالوه 
زكات از مازاد اموال خارج می شــود كه اين صفت نيز 
بيشتر در سائمه يافت می شــود.82 بنابراين كسانی كه 
قائل به عدم جواز تخصيص هستند، به عموم خبر عمل 
كرده و زكات را در سائمه و غيرسائمه واجب می دانند. 
امــا جمهور عموم را با قياس تخصيص داده و قائل به 

وجوب زكات در سائمه هستند.83
3- جمهور علما معتقدند كه اگر چيزی ذبح گردد و در 
شــكم آن جنينی وجود داشته باشد، آن جنين نيز ذبح 
شده به حســاب می آيد و خوردن آن حالل است. اما 
در خصوص اشتراط رشد مو در آن جنين اختالف نظر 
وجود دارد. شــافعيه و حنابله آن را شرط نگرفته اند، 
اما مالكيه حالل بودن جنين ذبح شــده را بر رشد مو 
مشروط كرده اند.84 اين اختالف در مورد اشتراط رشد 
مو در ميان علما بــه اختالف آنها در تخصيص عموم 
توسط قياس بازمی گردد. قائالن به جواز ذبح جنين به 
طور مطلق به عموم حديث »َذَكاُة الَْجنِيِن َذَكاُة أُمِِّه«،85 
اســتناد كرده و معتقدند اگر مادری ذبح گردد و جنينی 
در شكم آن باشــد، جنين نيز ذبح شده است و فرقی 
ندارد كه مويش رشــد كرده باشــد يا نه. اما قائالن به 
جواز ذبح جنين در شكم مادرش در صورتی كه موی 
آن رشد كرده باشد، اين حديث را با قياس معارضش 
تخصيــص می دهند كــه می گويد چيزهايــی كه ذبح 
می شوند الزم است دارای حيات باشند، بنابراين الزم 
است جنين نيز زنده باشد و جنين زنده تلقی نمی شود، 

82. الختيار لتعليل المختار، ج1، ص109؛ تبيين الحقائق شــرح كنز 
الدقائق، ج1، ص268؛ المقدمــات و الممهدات، ج1، ص330؛ اصول 

الفقه السالمی، ج3، ص1918.
83. اصــول الفقه الســالمی، ج3، ص1918؛ المقدمات و الممهدات، 

ج1، ص330.
84. المجموع شــرح المهــذب، ج9، ص127؛ كشــاف القناع، ج6، 
ص209؛ الهداية علی مذهب المام احمد، ص553؛ النوادر و الزيادات 

علی ما فی المدونة، ج4، ص363.
85. مســند المام احمد بن حنبــل، ج17، ص442؛ صحيح ابن حبان، 
ج13، ص206؛ ســنن ابي داود، ج3، ص103؛ ســنن الدارقطنی، ج5، 

ص494؛ السنن الكبری، بيهقی، ج9، ص561.

مگر آن گاه كه مويش رشد كرده باشد.86
4- علما در مورد اينكه آيا ليس زدن ســگ موجب 
نجس شــدن ظروف می شود، باهم اختالف نظر دارند. 
جمهــور علما به عموم حديث »إَِذا َولََغ الَْكْلُب فِي إِنَاِء 
اٍت«،87 عمل كرده و معتقدند  أََحِدُكْم فَْليَْغِسْلُه َســْبَع َمرَّ
ولوغ سگ موجب نجس شدن می گردد، خواه آن سگ 
مأذون ـ تحريك شده توسط صاحبش ـ يا غيرمأذون 
باشــد. بنابراين اگر سگی به ظرفی زبان زد، آن ظرف 
بايد هفت بار شسته شود.88 اما برخی از مالكيه با قياس 
ســگ مأذون بر گربه عموم ايــن حديث را تخصيص 
می دهند. علت پاك بودن گربه سرگردانی هميشگی او 
در محيط زندگی انسان است، چه پيامبر)ص( فرمود: 
افِيَن«.89 مالكيه  وَّ ََّما ِهَی ِمَن الطَّ ُة بِنََجٍس إِن »لَْيَســِت الِْهرَّ
معتقدند اين علت در سگ مأذون نيز وجود دارد؛ زيرا 
ســگ مأذون سگی است كه برای شــكار، نگهبانی و 
نگهداری چهارپايان مورد اســتفاده قــرار می گيرد و 

ناخواسته در محيط زندگی انسان رفت و آمد دارد.90
5- ظاهر حديــث »البِْكُر بِالبِْكِر َجْلــُد ِمائٍَة َوتَْغِريُب 
َعاٍم«،91 عام اســت و به صورت مطلق داللت دارد بر 
اينكه اگر كســی مرتكب زنای محصنه شود، حد بر او 
جاری می شــود، خواه زناكار عبد يا حر باشد. اما اين 
حديــث با قياس عبد بر أَمة به خاطر اشتراكشــان در 
برده بودن تخصيص می يابد. بنابراين مجازات عبد در 

صورت ارتكاب زنا به نصف كاهش می يابد.92
6- حديث »إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكــْم َعَلْيُكْم َحَراٌم «،93 

86. الفروق، ج3، ص121؛ البيــان و التحصيل، ج3، ص382؛ اصول 
الفقه السالمی، ج4، ص2780.

87. سنن ابن ماجه، ج1، ص130؛ السنن الكبری، نسائی، ج1، ص97؛ 
صحيح مسلم، ج1، ص234.

88. شــرح بلوغ المرام، ج4، ص2؛ طرح التثريب فی شــرح التقريب، 
ج2، ص120.

89. السنن الكبری، نسائی، ج1، ص95؛ سنن الدارمی، ج1، ص571.
90. شرح بلوغ المرام، ج4، ص2؛ المقدمات و الممهدات، ج1، ص89.

91. سنن ابن ماجه، ج2، ص852؛ صحيح مسلم، ج3، ص1316.
92. األصول من علم األصول، ص43؛ المجموع شرح المهذب، ج20، 

ص9.
93. ســنن ابن ماجه، ج2، ص1022؛ ســنن ابي داود، ج2، ص182؛ 

صحيح البخاری، ج2، ص176؛ السنن الكبری، نسائی، ج4، ص192.
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عام اســت و بر تحريم خوردن مــال غير بدون اجازه 
مالك آن داللت دارد، چه در حالت اضطرار باشــد يا 
در غير حالت اضطرار. اما اين حديث با قياس خوردن 
مال غير در حالت اضطرار بر خوردن گوشــت مردار 
در حالت اضطرار تخصيص داده می شود. بنابراين اگر 
شخصی خوف هالك داشت، برايش جايز است كه از 

مال غير بدون اجازه مالك آن بخورد.94

نتیجه گیری
با توجه به مطالب ذكر شــده و بررسی ادله ارائه شده 
توســط هركدام از ديدگاهها ی فــوق می توان گفت: 

94. اصول السرخســی، ج1، ص118؛ المبدع فی شــرح المقنع، ج5، 
ص148.

در حالت تعارض ميان خبــر واحد عام و قياس نظر 
راجح اين اســت كه قياس می تواند خبر واحد عام را 
تخصيص دهد؛ زيرا تخصيص به معنای جمع ميان دو 
دليل است و در صورت جواز تخصيص به هردو دليل 
عمل می شود و آنچه مسّلم است و عقل نيز آن را تأييد 
می كند، اين است كه جمع ميان دو دليل بهتر از اسقاط 
يكی از آنها يا اســقاط هردو دليل است؛ زيرا حجيّت 
قيــاس و خبر واحد مورد تأييد علمای اصول اســت 
و هركدام از آنها در علم اصــول به عنوان ادله اثبات 

احكام جايگاه خاص خود را دارند.

- قرآن كريم.
- البهــاج فی شــرح المنهاج، علی بــن عبدالكافی 
سبكی و عبدالوهاب بن علی سبكی، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1416ق.
- اجمال الصابة فی اقوال الصحابة، خليل بن كيكلدی 
دمشقی عالئی، كويت، جمعية إحياء التراث السالمی، 

1407ق.
- الحكام فی اصول األحكام، علی بن ابی علی آمدی، 

بيروت ـ دمشق، المكتب السالمی، بی تا.
- الختيار لتعليل المختار، عبداهلل بن محمود موصلی، 

قاهره، مطبعة الحلبی، 1356ق.
- ارشــاد الفحول الی تحقيق الحق من علم األصول، 
محمد بن علی شــوكانی، بيــروت، دارالكتاب العربی، 

1419ق.
- اصول السرخسی، محمد بن احمد سرخسی، بيروت، 

دارالمعرفة، بی تا.
- اصول الشاشــی، احمد بن محمد شاشــی، بيروت، 

دارالكتاب العربی، بی تا.
- اصول الفقه السالمی، وهبه زحيلی، دمشق، دارالفكر، 

1406ق.

- األصــول من علم األصول، محمد بن صالح عثيمين، 
رياض، دار ابن الجوزی، 1426ق.

- البحــر المحيط فی اصول الفقــه، محمد بن عبداهلل 
زركشی، بی جا، دارالكتبی، 1414ق.

- البرهان فی اصول الفقه، عبدالملك بن عبداهلل جوينی، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن 
عبدالرحمن اصفهانی، عربستان، دارالمدنی، 1406ق.

- البيان و التحصيل و الشــرح و التوجيــه و التعليل 
لمسائل المستخرجة، محمد بن احمد ابن رشد، بيروت، 

دارالغرب السالمی، 1408ق.
- تاج العــروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسينی زبيدی، بی جا، دارالهداية، بی تا.
- التبصرة فی اصول الفقه، ابراهيم بن علي شــيرازی، 

دمشق، دارالفكر، 1403ق.
- تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائــق، عثمان بن علی 

زيلعی، قاهره، المطبعة الكبری األميرية، 1313ق.
- التحبير شــرح التحرير، علی بن ســليمان مرداوی، 

رياض، مكتبة الرشد، 1421ق.
- تحفة الطالــب بمعرفة احاديث مختصر ابن الحاجب، 

  کتابنامه
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اســماعيل بن عمر  ابن كثير قرشی، بی جا، دار ابن حزم، 
1416ق.

- التعريفــات، علی بــن محمد جرجانــی، بيروت، 
دارالكتب العلمية، 1403ق.

- التقريب و الرشاد )الصغير(، محمد بن طيب باقالنی، 
بيروت، مؤسسة الرسالة، 1418ق.

- التقريب و التيسير لمعرفة سنن البشير النذير فی اصول 
الحديث، يحيی بن شــرف نووی، بيروت، دارالكتاب 

العربی، 1405ق.
- التقريــر و التحبير، محمد بن محمــد ابن اميرحاج، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1403ق.
- التلخيص فــی اصول الفقــه، عبدالملك بن عبداهلل 

جوينی، بيروت، دارالبشائر السالمية، 1417ق.
- توجيــه النظر الی اصــول األثر، طاهــر بن صالح 
جزائری، حلب، مكتبة المطبوعات السالمية، 1416ق.

- تيســير التحرير، محمدامين بن محمود امير پادشاه، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

- جمع الجوامع فــی اصول الفقه، عبدالوهاب بن علی 
سبكی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.

- روضة الناظر و جنة المناظــر في اصول الفقه علی 
مذهب المام احمد بن حنبل، عبداهلل بن احمد ابن قدامه، 

بيروت، مؤسسة الريان، 1423ق.
- ســنن ابن ماجه، محمد بن يزيــد ابن ماجه قزوينی، 

بی جا، دارإحياء الكتب العربية، بی تا.
- سنن ابي داود، ابوداود سليمان بن اشعث سجستانی، 

صيدا ـ بيروت، المكتبة العصرية، بی تا.
- ســنن الترمذي، محمد بن عيســی ترمذی، قاهره، 

مطبعة مصطفی البابي الحلبي، 1395ق.
- ســنن الدارقطنی، علی بن عمــر دارقطنی، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1424ق.
- سنن الدارمی، عبداهلل بن عبدالرحمن دارمی، رياض، 

دارالمغنی، 1421ق.
- السنن الصغير، احمد بن حسين بيهقی، كراچی، جامعة 

الدراسات السالمية، 1410ق.

- الســنن الكبری، احمد بن حســين بيهقی، بيروت، 
دارالكتب العلمية، 1424ق.

- الســنن الكبری، احمد بن شعيب نســائی، بيروت، 
مؤسسة الرسالة، 1421ق.

- ســير اعالم النبالء، محمد بن احمد ذهبی، بيروت، 
مؤسسة الرسالة، 1405ق.

- شــرح الورقات فی اصول الفقــه، محمد بن احمد 
محلی، فلسطين، جامعة القدس، 1420ق.

- شرح بلوغ المرام، عطية بن محمد سالم، بی جا، بی نا، 
بی تا.

- شرح تنقيح الفصول، احمد بن ادريس قرافی، بی جا، 
شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1393ق.

- شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبدالقوی طوفی، 
بيروت، مؤسسة الرسالة، 1407ق.

- شــرح نظم الورقات، احمد بن عمر حازمی، بی جا، 
بی نا، بی تا.

- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، بی جا، 
دارطوق النجاة، 1422ق.

- صحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبان، محمد ابن حبان، 
بيروت، مؤسسة الرسالة، 1414ق.

- طرح التثريب فی شــرح التقريــب، عبدالرحيم بن 
حســين عراقی و احمد بن عبدالرحيم عراقی، بی جا، 

الطبعة المصرية القديمة، بی تا.
- العــدة فی اصول الفقه، محمد بن حســين ابن الفراء، 

بی جا، بی نا، 1410ق.
- الفــروق، احمد بــن ادريس قرافی، بيــروت، عالم 

الكتب، بی تا.
- فواتح الرحموت بشــرح مســلم الثبوت، عبدالعلی 
محمد بن نظام الدين محمد سهالوی، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1423ق.
- القاموس الفقهی لغًة و اصطالحًا، ســعدی ابوجيب، 

دمشق، دارالفكر، 1408ق.
- قواطع األدلة فی األصول، منصور بن محمد مروزی 

سمعانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
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- كشــاف القناع عن متن القنــاع، منصور بن يونس 
بهوتی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

- كشف األسرار شــرح اصول البزدوی، عبدالعزيز بن 
احمد بخاری، بی جا، دارالكتاب السالمی، بی تا.

- الكفايــة فی علــم الرواية، احمد بــن علی خطيب 
بغدادی، مدينه، المكتبة العلمية، بی تا.

- اللمع فــی اصول الفقه، ابراهيم بن علي شــيرازی، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.

- المبدع فی شــرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.

- المجموع شــرح المهذب، يحيی بن شــرف نووی، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

- المحصول، محمد بن عمر فخررازی، بيروت، مؤسسة 
الرسالة، 1418ق.

- مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، محمد بن احمد 
ابن النجار، بی جا، مكتبة العبيكان، 1418ق.

- مذكرة فی اصول الفقــه، محمدامين بن محمدمختار 
شنقيطی، مدينه، مكتبة العلوم و الحكم، 1422ق.

- المستصفی، محمد بن محمد غزالی، بيروت، دارالكتب 
العلمية، 1413ق.

- مســند المام احمد بــن حنبل، احمــد بن محمد 
ابن حنبل، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421ق.

- المســند الصحيح المختصر بنقل العــدل عن العدل 
الی رســول اهلل)ص( )صحيح مسلم(، مسلم بن حجاج 
قشيري نيشــابوري، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

بی تا.
- المسند، محمد بن ادريس شافعی، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1400ق.
- المسودة فی اصول الفقه، آل تيميه، بی جا، دارالكتاب 

العربی، بی تا.
- المصباح المنير فی غريب الشــرح الكبير، احمد بن 

محمد فيومی، بيروت، المكتبة العلمية، بی تا.
- المطلع علی الفــاظ المقنع، محمد بن ابی الفتح بعلی، 

بی جا، مكتبة السوادی، 1423ق.

- المطلق و المقيــد، حمد بن حمدی صاعدی، مدينه، 
عمادة البحث العلمی بجامعة السالمية، 1423ق.

- معالم اصول الفقه عند اهل الســنة و الجماعة، محمد 
بن حسين جيزانی، بی جا، دار ابن الجوزی، 1427ق.

- المعتمد فــی اصول الفقه، محمد بــن علي بصری، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1403ق.

- معجم مقاليد العلوم فی الحدود و الرسوم، عبدالرحمن 
بن ابی بكر سيوطی، قاهره، مكتبة الداب، 1424ق.

- معجــم مقاييس اللغــة، احمد ابن فــارس، بيروت، 
دارالفكر، 1399ق.

- المقدمــات و الممهدات، محمد بن احمد ابن رشــد، 
بيروت، دارالغرب السالمی، 1408ق.

- المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، عبدالكريم بن 
علی نملة، رياض، مكتبة الرشد، 1420ق.

- النــوادر و الزيادات علی ما فــی المدونة من غيرها 
من األمهات، عبداهلل بــن ابی زيد عبدالرحمن قيروانی، 

بيروت، دارالغرب السالمی، 1420ق.
- نهاية السول شــرح منهاج الوصول، عبدالرحيم بن 

حسن اسنوی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1420ق.
- الهداية علــی مذهب المام احمد، محفوظ بن احمد 

كلوذانی، بی جا، مؤسسة غراس، 1425ق.
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