
 

 

82-61 /1399پژوهی/ سال چهارم/ شماره هفتم/ بهار و تابستان مطالعات دین  

 عموم و خصوص از دیدگاه شیخ مظفر و خضری بک

1مریم علیزاده

  یدهچك

 یابزارها یبررس و نقاط اشتراک و افتراقدستیابی به  رایبحاضر  نوشتار در

شود. صورت تطبیقی بررسی میاین دو فقیه، دیدگاه آنها بهمتفاوت استنباط 

عمل به عام قبل از فحص ، عدم جواز از عام فیدر تعر ن وجوه اشتراکیترعمده

و حجیت عام مخصص است و در  الفاظ عام به وضع تیشمول، از مخصص

تخصیص کتاب به سنت، خضری بک برخالف دیدگاه امامیه،  خبر واحد را 

العله است داند و قائل به تخصیص کتاب به قیاس منصوصنمی قرآنمخصص 

در تفکر اصولی مظفر  ندارد. در مورد بازگشت  که قیاس، جایگاهیدرحالی

ضمیر به بعض افراد عام وی برخالف شیخ مظفر و مشهور علمای شیعه  قائل 

به عود ضمیر به بعض است . همچنین برخی عناوین دو کتاب همچون عمومیت 

الجمل باالستثناء و عموم مفهوم در خطابات رسول،  عموم مقتضی یا تعقیب

هایی با کتاب اصولی مظفر دلیل ادبیات گفتاری، تفاوتبک بهکتاب خضری

 رسند. نظر میدارد، ولی از نظر مفهومی یکسان به

، اصول، صتخصی خصوص، عموم، مخصص، خاص، ،عام واژگان کلیدی:

 ، فقیه.فقه مقارن

  مقدمه. 1

بک، ی)خضر. صحاب قرار گرفتمرجع ا ایشان کتاب و سنت حضرت رسولاز رحلت  بعد

 بیدر تقر یانیتواند کمک شایهر مذهب م یفقه اتیتأمل در ادباز آنجا که  (7، ص۱۴۲۶

ها بتوان به وجوه اشتراک ای بین دیدگاهرسد با بررسی مقارنهنظر میبه مذاهب داشته باشد

واسطه ادبیات نوشتاری، ظاهری متفاوت دارند. بسا برخی مسائل بهبرد و چهبیشتری پی

 

                                                                    
 العالمیه، ایران. المصطفیالهدی، جامعه پژوه دکتری فقه مقارن، مجتمع آموزش عالی بنتدانش  .1 
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  یشناسمفهوم. ۲

 . عام و خاص1-2

، ۱۴۱۶)طریحی،  اندکردهروشن حمل  اریبس یهابه کلمات واضح و واژهبرخی عام و خاص را 

(. عالمان 8/227، ۱۴۰2دانند )مصطفوی، ( و برخی دیگر عام را مقابل خاص می6/124

 دیاصل در عموم اجتماع و اصل در خصوص توح»فرماید: می دیمف خیشمانند  متقدماصولی 

لفظ »فرماید: می یطوس خیش .(۳۳ص، ۱۴۱۳ د،ی)مف «است که منظور همان وحدت است

فصول صاحب  نیخرأ(. مت۲۷۳ص، ۱۴۱7 ،ی)طوس «هل صلحیما  عیجم ستغرقیأنه  دیفیالعام 

هو العام » :نویسدمی فصولصاحب . کنندنقل می یو متعدد ادیز فیتعار نیالمسترشد هیو هدا

فرماید: می ییمرحوم خو .(۱۵۸ص، 1404ی، اصفهانحائری )« له صلحیلفظ المستغرق لما ال

و فهم کاررفته ی بهریشمول و فراگیعنی،  یلغو یمعنادر همان  لفظ عام در اصطالح اصول»

 .(5/161، ۱۴۱7 ،یی)خو «معناست نیهمنیز  عرف

 . ادله عموم2-2

ند مانند یگوادوات عموم میبر استیعاب و شمول داللت دارند  های خاصی کهتأیو هبه الفاظ 

( ۱۳۸ص، ۱۳۸۹ ،مرکز اطالعات و مدارك اسالمی. )اق نفی و مانند آنهایع، نکره در سیکل، جم

؛ ند مثل کلهست که اسم یادوات ی،عنیالعموم اسماء که اول هدست هستند:سه دسته این ادوات 

 یا نهی هستند. ینف اقیسدر  هنکر  وم کهسدسته و  هستند اله حرف بـ ی جمع محل م کهدودسته 

 . مدخول ادات 3-2

عاب یداللت کل بر استو شمول، اختالف است. برخی عاب یبر است ادات عمومت داللت یفیکدر 

و برخی این شمولیت را  دانندمیاجرای اطالق و مقدمات حکمت  مند ازینرا  همه افراد مدخول

نحوه دانند. بر دلیل آنکه مقصود با استفاده از ادات حاصل است نیازمند جریان اطالق نمیهب

دو احتمال ( ۲۱6، ص ۱۴۰۹ی، آخوند خراسان) هیکفاصاحب اختالف است. داللت کل بر عموم 

عت یطب، مراد متکلم از مدخول آن است که بگوییم اولاحتمال » :دیگوکند و میرا مطرح می

طبق با مقدمات حکمت، استیعاب و عدمش روشن شود.  کهن است یش ااالزمهو  ست یمطلقه ن

ود محتمل در مدخولش در طول اجرای مقدمات یشه داللت کل به لحاظ قیل، همین تحلیا

کند بر داللت می ،کلاحتمال دوم این است که  اما ،شودر مطلقات مییحکمت است و مثل سا
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ن صورت افاده عموم ربطی به مراد متکلم ندارد و شامل آنچه یدر امدخول است. عاب تمام یاست

 «.گرددش منطبق بر آن است، مییرا که لفظ مدخول و مدلول وضعی و تصور

است. اگر شمولیت بالوضع باشد در این  عام و مطلقتعارض  اختالف این دو مبنا از آثار

مبنای براساس اما شود، مقدم میاقواست. بنابراین، عام داللت اطالقی  برداللت لفظی صورت 

 .ح نداردیگری ترجیچ کدام بر دیشود و هاول هر دو داللت اطالقی می

  بر کتاب اصول فقه مظفر یاجمال یمرور. 3

مدخل و دو مقصد  کی. جلد اول شامل کرد نیخود را در دو جلد تدو یکتاب اصول شیخ مظفر

جلد . ه با دو باب استیدوم مالزمات عقلمد اول در مباحث الفاظ با هفت باب و مقصد  است.

مقدمه و نه باب  کیمقصد سوم با  ه و شامل دو مقصد است.یدوم در مباحث حجت و اصول عمل

ر ییچهارم که تنها مشتمل بر مباحث استصحاب و فاقد مباحث برائت، اشتغال، و تخ قصدو م

مدخل و راه ورود در مباحث  ده آن رایان موضوع و فایف علم اصول و بیمرحوم مظفر تعرت. اس

پردازد، سپس میده آن یف علم اصول، موضوع و فایمدخل به تعر درکند و میعلم اصول معرفی 

مشتق، پردازد و از میمباحث الفاظ  مقصد اول به درکند. ای را بیان میگانهمقدمات چهارده

 کند.می ن بحثید و مجمل و مبیم، عام و خاص، مطلق و مقیاوامر، نواهی، مفاه

 مظفرشیخ خاص از منظر  عام و. 1-3

ف عام به یبعد از تعر و تخاص پرداخته اس مباحث عام و نییباب خامس مقصد اول به تب در یو

 در خاص پرداخته و فیانطباق دارند به تعر تیکه صالح یافراد عیکه شمول حکم به جم یلفظ

 ایمتعلق  ایاز افراد موضوع  یاست که شامل بعض یحکم ،که خاص کندمی انیخاص ب فیتعر

 وی .تخصص پرداخته است و صیتخص فیسپس به فراخور موضوع به تعر و شودیمکلف م

 داندمی یتخصص را لفظ و کرده استمعنا  افراد از شمول حکم عام یرا به اخراج بعض صیتخص

مفرد محلی جمع محلی به الم، جمع مضاف، جمع منکر، کل، و  دوشینم عام شاملنفسه فی که

را  اق استفهامیاق شرط و نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق اثبات، نکره در سیبه الم، نکره در س

، صدر؛ 125ص ،۱۴۰۴عالمه حلی، ؛ ۲۱۷ص، ۱۴۰۹آخوند خراسانی، گونه که دیگران )نهما

 (. 1/140 ،1386، مظفردانند، شمرده است )( از ادوات عموم می1/300، 1423
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 استغراقیعام  .1-1-3

شود یم ییتنهابه که شامل هر فرد مستقال و داندمی یرا حکم یعام استغراف شیخ مظفر

شوندگان ثواب و امتثال یبرا کنندان یگر عصید یاز آنها امتثال و بعض یکه اگر بعضیطوربه

 ینحوهرگاه تعلق حکم عام به» گوید: می مجموعی عاماست. در شدگان عقاب انینسبت به عص

حکم وجود داشته  کیکه فقط یورطبه همه افراد عام با هم و مجموعا باشد یباشد که حکم برا

از افراد جزء موضوع هستند نه تمام موضوع مثل  یهر فرد یعن؛ ینامند یباشد آن را عام مجموع

«. نیائمه معصوم عیبه جم مانیشود مگر به ایبه ائمه که امتثال آن محقق نم مانیوجوب ا

 نیمع ریفرد غ کی یعنی،باشد  عتیصرف وجود طبم، هرگاه متعلق حک»نویسد: می عام بدلیدر 

که  داندمیمتعلق حکم  تیبدل دلیلبهرا آن  تیعمومو « ندیگو یرا عام بدل نیاز همه افراد عام ا

فرد  کیبا اکرام  «رجل شئت یاعتق ا»کند. برای مثال ثال تما ااز افراد ر  یکیتواند یمور مأم

 تیمقدمات حکمت از آن عموم اطالق وا جریان مطلق بو عام بالوضع د. دهیال رخ متثام

 . دآییدست مهب

  عموم الفاظ. 2-3

وجود  ،است تیعموم، الفاظ مخصوص که دال بر عموم یبراشک بی» گوید:می شیخ مظفر

)مظفر،  «مقدمات حکمت یموجب اطالق و مقتضابه ایسبب وضع است و به ایداللت  نیو ا دارد

 .کندمی نییگانه تبسه یبنددسته سپس مطالب را با ،(۲۴۷ص، 1386

 تیسبب وضع بر عمومالفاظ بهو این دائما ی، أ ،تمام ،عیجمل، مثل ک: الفاظ عموم -

  .کنندیمدخولشان داللت م

سلب نسبت  تیعقال دال بر عمومکه  ینه ای ینف اقیمثل وقوع نکره در سی: لفظ تیأه -

 .است عتیافراد طب عیبه انعدام جم عتیشدن طبمعدوم اند؛ زیراافراد نکره عیبه جم

 ستیبه وضع ن شمولیت نیکه البته ا مفرد ایصورت جمع و به: با الف و الم یجنس محل -

 ت.مقدمات حکمت اس یبه مقتض بلکه با اطالق و

  المنفصل المخصص المتصل و. 3-3

مخصص  اگر»نویسد: پردازد و میمخصص به متصل و منفصل به تبیین مطلب مینویسنده با تقسیم 

 نهیخاص اراده شده است و به قر یعدا از عموم ما نکهیاست بر ا نهیقر صیتخص نیمتصل باشد ا
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و  «االاللهالاللهاشهدان» عبارت مثل .که کالم همراه با آن بوده دال بر اراده خصوص است هیحال

، خاص اراده شده است یعدا از عام ما نکهیاست بر ا نهیقریعنی  ؛منفصل باشدهمچنین است اگر 

جهت انعقاد ظهور در اما از  ،وجود نداردفرقی بر مراد متکلم  تینیاز جهت قر دو قسم نیباما هرچند 

چون ظهور خاص  خورد،یم صیمتصل تخص صمخص لهیوسکه به یعام ، متفاوت هستند.تیعموم

نص بر ظاهر  میتقد ایاظهر بر ظاهر و  میاز باب تقد نیو ا شودیدر عموم منعقد نم یاست ظهور یاقو

کالم در عموم مستقر  ییظهور ابتداو  خوردیم صیصمنفصل، تخ نهیکه با قر یاست.  برخالف عام

 یانهیو چون قر کندیم دایبا ظهور عام تعارض پ شودیمخصص منفصل وارد م یاما وقت شود،یم

 .شودیبر عام مقدم م است یاست که کاشف از مراد جد

 المخصص مجاز یهل استعمال العام ف. 4-3

 یاست نظر خود را مبن قتیحق ایمجاز است ، مخصص استعمال عام در اآیال که ؤ س طرحبا  یو

اختالف  انیبه ب سپسکند، میصورت مطلق عنوان بهبودن استعمال عام در مخصص قتیبر حق

است که  نیقول اول ا :له چند قول وجود داردئمس نیدر ا» :سدینویم و پردازدمی اصولیون نظر

است و قول سوم  قتیحق ،طور مطلقبه نکهیطور مطلق، مجاز است. قول دوم اهاستعمال ب نیا

 متصلبا  صیاگر تخص .با منفصل فرق است صعام مخصص با متصل و عام مخص نیب نکهیا

 انیب و اگر با منفصل باشد، مجاز است و قول چهارم برعکس سوم استاست و  قتیحق باشد

 یعن؛ یاست قتیطور مطلق، حقبه نکهیا یعنی ؛که  قول حق در نظر ما قول دوم است کندیم

 ت،یمجاز لیدفع دل برایطور مختصر به سپس، «باشد متصل باشد چه منفصل یچه مخصص

داللت بر  یکه ادات عموم برا انیب نیپردازد با ا یمسپس به رد آن  و را بیان  ابتدا ادله آنان

 نیا افراد از آن اراده شود یبعض کهاند و درصورتیوضع شده انافرادش عینسبت به جم تیعموم

رد در  مظفر مجاز خواهد بود. عمالاستشوند. بنابراین، می له خود استعمالموضوع ریعام در غ

 یادات عموم در معنا «نیاکرم کل عالم اال الفاسق»در مخصص متصل مثل »: دیوگینظر م نیا

است که  نیا تینها استافراد مدخولش  عیو شمول نسبت به جماست خودش استعمال شده 

از  شیب یو گاه« کل عادل رماک»لفظ واحد داللت دارد مثل  کی یگاه بر مدخول ادات عموم

سخن درباره مخصص منفصل » گوید:می بعد«. کندیبرآن داللت م صیدر صورت تخص لفظ کی

 نهیاست که خاص، قر نیا یمعنامخصص منفصل به لهیوسبه صیتخص رایز ؛است نیهمچن
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در ادات  یتصرف چیپس ه، خاص است یبه ماسوا دیمدخول کل، مق نکهیمنفصله باشد بر ا

 «.از باب تعدد دال و مدلول است زین نیو ا شودیعموم و در مدخول ادات نم

  المخصص عامال یهحج. 5-3

شود یا بحث و نزاع در این است که آیا تخصیص عام باعث سقوط حجیت عام در مورد مابقی می

شود این عام مذکور غیر شود؟ اگر گفته شود که باعث سقوط  عام از حجیت در مابقی نمینمی

 ها حتی آب قلیل که با نجاست مالقات کرد است و متغیر نشدهاز آب متغیر به نجاست همه آب

کند چون عام ظهور در مابقی دارد و این شود و طهارت را برای همه ثابت میاست را شامل می

آب قلیلی مالقی غیر متغیر از افراد مابقی است و محکوم به طهارت است، اما اگر گفته شود 

شود در این صورت عام مذکور در مورد حجیت آب تخصیص عام موجب سقوط عام از حجیت می

شیخ به نظر شود. حسب عام بر آن بار نمیغیرمتغیر حجیت ندارد و حکم طهارت بهقلیل مالقی 

 گرددینزاع برم نیا شهیر رایز ؛حجت است ماندهیدر افراد باق طور مطلقبه صعام مخص مظفر،

. است قتیحق شانینظر ا هنه و روشن شد که ب ای، مجاز است یعام مخصص در مابق ایآ نکهیبه ا

دچار  ماندهیباق عیآن در جم تیکه قائل به مجاز باشد در ظهور عام و حج یکس وی معتقد است

مجاز است و  ،ماندهیاست که استعمال عام در تمام باق نیفرض بر ا ؛ زیراشودیاشکال م

 ل،مجاز او ایکه آ ردیگیپس نزاع سرم ،است یگریمجاز د زین ماندهیاستعمال آن در بعض باق

. هستند یهر دو مجاز، مساو ای عام ظاهر در آن مجاز باشد جهیدر نت است که قتیاقرب به حق

 ماندهیحال اگر مجاز اول، ظاهر باشد، عام در تمام باق .ندارد کیچیدر ه یعام ظهور بنابراین،

 قتیعام مخصص حق که گفته شوداگر . ستیعام حجت ن گریحجت است و اگر ظاهر نباشد د

افراد مدخول خود  عیشمول خود نسبت به جم یمعنا ادوات عموم همچنان بر ،است نه مجاز

افراد از مدخول خارج شوند  یمنفصل بعض ایمتصل  صیتخص لهیوسو هرگاه به هستند یباق

تنگ  صیره مدخول است که با تخصایاست و تنها د یداللت ادوات بر عموم همچنان باق

 .شودیم

  العام یاجمال المخصص ال یجریهل . 6-3

به این شبهه گویند و  استدر خود مفهوم خاص : گاه شک نظر مصتف اجمال بر دوگونه است از

 یهر آب»که فرمود:  که خاص، مجمل باشد مثل قول امام است جایی  درشبهه مفهومیه و 
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 ایاست که آ شک حاال«. کند رییتغ شیبو ایرنگش  ایکه با نجاست، طعمش  یطاهر است مگر آب

مفهوم گاهی  . شودیهم می ریتقد ریاعم است و شامل تغ ایاست  یحس ریتغ ،ریمراد از تغ

است که آیا از افراد عام  یفرددر شک  یول ،ستیدر آن ن یاست و اجمال نیواضح و مب، خاص

شک  ،در مثال سابق نکهیمثل اگویند به این نوع شبهه، مصداقیه می .نه ایدر آن داخل است 

 ایتا در حکم خاص داخل شود است کرده  دایپ رییبا نجاست تغ ایآب مشخص آ کیکه  باشد

تمسک به عام در  ،نظر مصنف از. است یو همچنان بر طهارت خود باق ه استنکرد یرییغت

چه کرد به عام تمسک  هیتوان در شبهه مصداقیممنوع است و نم طور مطلقبه هیشبهه مصداق

که مخصص یدرصورترا  هیتمسک به عام در شبهه مصداق، پس مخصص متصل باشد چه منفصل

 ت.دانسته اس زیجا ،باشد یلب

 العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص جوزی . ال7-3

عمل »فرماید: و می کرده است عنوان فصل مطرحخود  نظر خود را در ،حیصرصورت بهمصنف 

 داند.میاز مسلمات را  نیا نیست و زیجا ،از وجود مخصص سیأجو و وبه عام قبل از جست

 بعض افراده یال رجعی ریالعام بضم بیتعق. 8-3

 یبه بعض ریدر کالم واحد باشند بدون شک رجوع ضمعام و ضمیر عائد به عام اگر از نظر مظفر 

شود، اما اگر در دو کالم باشد مثل میآن در عموم  ظهورانهدام  عام و صیتخص افراد عام باعث

َقاُت »سوره بقره:  ۲۲۸آیه 
َّ
ُمَطل

ْ
ْصَن ی َو ال ْنُفِسِهَن  َتَربَّ

َ
ُتُهَن  ِبأ

َ
َة َو ُبُعول

َ
اَلث

َ
َحُق  ث

َ
ِهَن  أ هُ  ِبَردِّ

َّ
ز  یَعزِ  َو الل

شود که عده یشامل منیز ... را  و یمبارات و یخلع ،یعام است رجع مطلقات،در این آیه  «م  یَحِک 

خاص  لیخاطر وجود دلبعولتهن به بعض افراد مطلقات به ریضم نها واجب است وآداشتن بر نگه

 که از یحکم واز یک سنخ است حکم عام  ،نیبنابرا .گرددیبرم ،است یمطلقه رجع همان  که

. اصولیون دو احتمال را  است یگریسنخ داز شود یاستفاده مبعض افراد عام  به ریمضرجوع 

خصوص مطلقه رجعی دانست را رداشته و مراد اند: یکی اینکه دست از ظهور عام بمطرح کرده

وجو کرد. در این صورت مرجع ضمیر در بعولتهن، و حکم بقیه مطلقات را در جای دیگر جست

آید. دیگر اینکه گفته شود از همان مطلقات است و استخدام و ارجاع ضمیر به بعض الزم نمی

شود و مراد از مطلقات، عام است، ولی از ضمیر بعولتهن بعض نظر میظهور ضمیر صرف

مطلقات مراد است که همان مطلقه رجعی است. در این صورت باید ملتزم به استخدام شد 
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( و 1/285، ۱۳۸6 که خالف ظاهر است. مظفر سه احتمال مطرح کرده است )مظفر،درحالی

قائل به داند نمیدر ظهور عام  رییتغ موجبرا  افراد عام یبه بعض ریبازگشت ضمچون ایشان 

 . شودمی ریاستخدام در ضم

 هلجمل متعدد ءاالستثنا بیتعق. 9-3

و  شودیآورده م یکالم واحد، عمومات متعدد کیدر  یاست که گاه نیا انیفرع درصدد ب نیا

 ریخاستثنا مخصوص جمله ا نیکه ا شودیشک م جهیو در نت شودیذکر م ییدنبال آنها استثنابه

استثنا به چه  و ستیظهور کالم چ یصورت مقتضا نیا . درگرددیبه تمام جمالت برم ایاست 

ذِ »برای مثال در آیه:  .گرددیبرم یاجمله
َّ
ْم  ْرُموَن یَ  َن یَوال

َ
مَّ ل

ُ
ُمْحَصناِت ث

ْ
ُتوایَ ال

ْ
َهداَء  أ

ُ
ْرَبَعِة ش

َ
ِبأ

مانِ 
َ
اْجِلُدوُهْم ث

َ
ذِ  َن یف

َّ
 ال

َّ
فاِسُقوَن ِإال

ْ
ولِئَک ُهُم ال

ُ
 َوأ

ً
َبدا

َ
هاَدًة أ

َ
ُهْم ش

َ
وا ل

ُ
َدًة َوال َتْقَبل

ْ
محتمل « تاُبوا َن یَجل

ذِ » یانیپا یاست که استثنا
َّ
 ال

َّ
 زیفسق آنان باشد و ن ی،عنی ریاخ کمفقط مربوط به ح« تاُبوا َن یِإال

به عدم قبول شهادتشان و حکم  محتمل است که استثنا هم از آن جمله باشد و هم از حکم

شود می لیبه تفص قائلو مظفر  بر سر چهار قول اختالف دارند نهیزم نی. علما در اانهیهشتاد تاز

ار در صدر کالم آمده باشد استثنا به همه بکی ،همه جمالت یاگر موضوع برابه این بیان که 

شده باشد استثنا فقط به جمله تک جمالت تکرار تک یاگر موضوع براو  کندجمالت رجوع می

 .کندرجوع می ریاخ

  العام بالمفهوم صیتخص. 10-3

خورد اما در اینکه به مفهوم تخصیص می ،ستین ینزاع ،عام به منطوق صیتخصاز نظر وی در 

 و جابیاگر مفهوم از نظر اکند که بیان میمفهوم موافق  ییشناسا ای براییا خیر ابتدا شاخصه

 جابیا اگر از لحاظ سلب و و خطاب است یحواف ایوق باشد مفهوم موافق طنسلب مطابق با م

قبول  عام به مفهوم موافق مورد صیتخصگویند گویند، سپس میمفهوم مخالف  موافق نباشد

 و کرده استقول مطرح  ۴ نهیزم نیدر ای و، اختالفی است. مفهوم مخالف اما به ،همه است

چون  باشدست که مفهوم مخالف مقدم بر عموم عام ا حق آن دیگویاقوال م یاجمال انیبعد از ب

  .بعض افراد است ،مراد نکهیاست بر ا نهیقر یعام است و از نظر فهم عرف اخص از ،مفهوم
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  بخبر الواحد زیالكتاب العز صیتخص. 11-3

مستمره  رهیساگر تخصیص به خبر واحد جایز نباشد آمدن خبر خاص، لغو است و نظر مصنف  از

 اصحاب و و زمان ائمه تا رهیس نیا واست  یمقابل عام کتاب اخبار آحاد درعمل به  علما نیب

فهم بهتر  یبرا یودانستند. می یقرآن هیبر مراد آ نهیقررا  خبرکه ایگونهادامه داشت به نیتابئ

را  نآقر ت ایآ نیداللت و همچن و یاز نظر سند خبر رامونیرا پ یماتیتقس ،رفع استبعاد مطلب و

  .کندمیمحکم بودن  از جهت متشابه و

  والنسخ صیالتخص نیالدوران ب .12-3

علم و عدم علم به  از نظر صخاعام و گانه پنجصور طرح  ، مظفر بانسخ و صیتخص نیدوران بدر 

  یختارگاه »نویسد: کند. وی میفرع را مطرح می  نیآخر، صدور خیتار
ً
 هر دو معلوم است و عرفا

و  مشخصهر دو  خیتارو گاه  صورت خاص، مخصص عام است نیکه در ا گرندیکدیزمان با هم

خاص قبل از وقت عمل به عام وارد است که در این صورت دو حالت دارد: یا عام مقدم بر خاص 

 وخاص بعد از عمل به عام وارد شد ، مخصص عام است و اگر خاص صورت نیدر ااست که  هشد

 خیتاراست. گاهی مخصص عام ، خاصمرجوح آن است که گفته شود  ود،نب یانهیدر کالم قر

عام قبل از عمل به است. در این صورت نیز دو حالت دارد: یا هر دو معلوم و خاص، مقدم بر عام 

عام بعد از عمل به خاص و یا  صورت خاص، مخصص عام است نیدر ا است که خاص وارد شده

هر دو  خیتار. گاهی حمل شود صیبهتر است بر تخصنیز صورت   نیدر ااست که  وارد شده

را  صور چهارم و پنجم. وی مجهول است یگرید خیمعلوم و تار یکی خیتارو گاهی  مجهول است

  .«کندمی صیبر تخصحمل 

  بکیمحمد الخضر خیبر کتاب اصول فقه ش یاجمال یمرور. 4

 شانیمدخل ورود ا .است کرده نیجلد با چهار کتاب مجزا تدو کی خود را در یکتاب اصول یو

ی ریگشکل هایراه انیاصول فقه به ب خچهیتار انیبا ب یگانه است. وسیزدهبه بحث، مقدمه 

اجماع را به عنوان ادله اربعه  اسیسنت ق منابع چهارگانه کتاب و و پردازدمیاستنباط  یهاراه

سپس  ،اول برگرداننده است لیدل اجماع را به دو و اسیقداند البته می یاستنباط حکم شرع

صحابه »نویسد: می اند،بوده نآقر صحابه آشنا به زبان  به لغت عرب بوده است و نآقر نزول  چون

 نآقر به  یاصورت هر واقعه در و ندمازاد در استنباط نداشت یبه امر  ازین در بعد از رسول
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 میبا اختالط با ملل عجم، تعل نکهیا انیسپس با ب «.گشتندیرسول بازم یقول و یسنت فعل ای

دستور کار متخصصان قرار  در نآقر  نزبا میو وضع قواعد تعل شد یضرور یمرا عرب اتیادب

که استنباط احکام از مصادر  نیقوان ریاز ائمه اجتهاد به تقر نیمستنبط راستا نیگرفت. در هم

ه قصد خود را از عملشان متمم عمل اهل لغت شد. در ادام پرداخت و گرفتیآنها صورت م

 کرده است. میکتاب آن را تنظ ۴، اقتباس احکام از ادله دانست که درعلم اصولنوشتن کتاب 

کتبشان به مقدمه خاتمه  با شمارش اکابر فقها و مستنبط و ،استنباط ،لیدل ،حکم، کتاب

   .دهدیم

 نکهیا انیاست و با ب یبه مباحث اصول شانیموضوع آن مدخل ورود ا فقه و ،علم اصول فیتعر

 یاستنباط احکام کاف یشناخت چهار کتب را برا است مجتهد یبرا یاصول فقه از علوم ضرور

هر آنچه که به آن  و کاماح یکتاب اول به بررس در یو .پردازدین مآبه  صلیدانست که خود به تف

ر ادله و کتاب چهارم کتاب ثالث را د در طرق استنباط و را یپردازد و کتاب ثانیم ،مربوط است

شود متون مربوط یوارد بحث م یرسد وقتینظر مبه ، ولیآورده است ریدر اجتهاد به رشته تحر

و در  کرده است انیب هیلیاالحکام تفص لهاد  یثالث را در کتاب ثالت با عنوان ف و یبه کتاب ثان

 یبررسحاضر استثمار احکام از الفاظ پرداخته است که موضوع مقاله  تیفیکتاب به ک نیدوم

  .کتاب است نیاز فصول ا یکی یقیتطب

قسم اول را  مطالب بپردازد و حیخواهد به تشریکه در دو قسم م کندمیدر مقدمه اشاره  یو

ولی داند، می عیو قسم دوم را متعلق به سر تشر کرده است یبررس لیکتاب به تفص چهار در

 حکم، موضوعچهار مشتمل بر  یاول و کتاب د.شویرسد موفق به نوشتن قسم دوم نمینظر مهب

شناخت الفاظ محسوب  یکه به نوع یکتاب ثان رد. است هیعلمحکوم و هیفمحکوم حاکم،

. .. متواتر و شناخت لغت اشاره دارد که در آن مباحث مربوط به خبر واحد و هایراهبه  شودیم

احتجاج به آنان  ثیدرجات آن از ح و میسپس مفاه الفاظ و ماتیبه تقس بیبه ترت شودبیان می

با مباحث مربوط  و دیمق لقمط ،خصوص اشتراک عموم مشترک عموم و ترادف و است و پرداخته

 یهاادله انیسه اصل به ب انیکتاب ثالث بعد از ب رد د.دهیکتاب را خاتمه م نیا ینه به امر و

 نیبه عنوان دوم تسن انیبا ب وکرده است شروع  نآقر از کتاب  پردازد.میگانه استنباط چهار 

کرده  انیها را بهدگایسنت د تیحج عدالت صحابه و و یراو طیشرا انیو ب تسن فیبه تعر لیدل

مربوط به  احثبآن م تیحج مستندات آن با امکان اجماع و اجماع و فیسپس با تعر واست 
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 داند،میرا مقدم بر اجماع  اسیمقدمه کتاب خود،  ق در یهرچند و است داده انیاجماع را پا

 نیچهارم ،اسیانواع ق و اسیبا طرح ق در نهایتعمل نکرده است و  نیکتاب چن نیاما در تدو

و به  کرده استرا مطرح  اسیبه فراخور مطلب، ارکان ق یو کرده است. انیرا ب یاجتهاد لیدل

اباحه  و یمختصر به مباحث ادله عقل یلیکتاب خ نیا انیدر پا و ه استعلت پرداخت یبندمیتقس

 جتهاداال کتاب  (۲۶۱ص ،۱۴۲۶بک، ی)خضر .پرداخته است حیترج استصحاب تعارض و و

شروط اجتهاد  انیبا ب و شودمیاجتهاد آغاز  فیتعرست که با ا بخش از کتاب اصول فقه او نیآخر

  .رسدیم انیبه پا کتاب یمفت اراتیاخت ،دیتقل مجتهد و و

 بک . عام و خاص از منظر شیخ خضری5

 رامونیپ یمباحث با و کرده استه را مطرح ئلفرع در مس ۲۸خاص  مبحث عام و رامونیپ یو

. برخی فروعات مطروحه مانند دانسر یبا طرح بحث خاص به اتمام م وبحث را شروع   ،عام یمعنا

، فعل منقول تیعموم، به اضافه به مفعوالتش یفعل متعد تیعمومی، عموم مقتض

 یخطاب فرد، عمومیت خطاب رسولیء، عمومیت دو ش نیمساوات ب ینف، الحالهیحکا

کتاب  صیتخص، به عرف صیتخص، عموم مفهوم، عموم عله ،در معرض مدحعام  ،توسط شارع

 شود. و در ذیل، برخی فروعات دیگر شرح داده می به کتاب

 . العموم والخصوص 1-5

باشد عام و خاص را آنچه که عام حکم داشته در را که داللت بر استغراق افراد مفهوم یلفظ یو

  ت.نباشد معنا کرده اس

 . صیغ العموم 2-5

 اقینکره در س به ال جنس، یاسماء شرط، استفهام، موصوالت، محل یعموم از نظر و یهاغهیص

 انیسپس در ب ،(138ص ،۱۴۲۶ بک،ی)خضر است انستهاضافه د به الم و یجمع محل و ینف

 هیبا دفاع از نظر در نهایت وکند میسه قول را مطرح است وضع شده  شیآنچه که لفظ عام برا

کرده  انیعموم، نظر خود را ب به وضع الفاظ در یگانه استدالل غزالسه جوهو انیب العموم وارباب

را  یدر ادامه مباحث عام شمرد و یهاغهیتوان از صینمکند که جمع نکره را می انیباست. وی 

مطلب  نییبه تب دگاهیدو د انیب با کرده است. انیاقل جمع ب ربارهاختالف فقها د رامونیپ

جمع به  طالقا اند ودانسته نیکه اقل جمع را اثنها حنفیاز  یاعده هیبا طرح نظر پردازد ومی
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ست و سه مورد ا اقل عموم نکهیبر ا یجمهور مبن هینظر طرح اند وفرض کرده یقیدو نفر را حق

شود یحمل بر عموم م تیبلکه از باب مجاز ستین یقیحق مقدار، اطالق جمع، نیاز کمتر از ا

 دأییت هرم است و یکه اطالق جمع بر دو نفر، مجاز گویدمی و کرده استنظر خودش را مطرح 

  د.زنیبر ادله جمهور م

 الصیغ  . ما وضعت له هذه3-5

 ایاست  یداللت عام بر افراد قطع ایکه آشود بررسی میدرجه داللت عام بر افراد در این فرع 

 یافراد را قطع عیجم داللت عام بر هیحنف یفقها که بیشتردارد یعنوان م یو. الداللهیظن

 نیا یو که نشود. به خالف جمهور افتیبر داللت بر اراده بعض  یانهیکه قریتا زمان دانندمی

آنچه از الفاظ عموم  بیشتراست که  کرده نآقر آن را استناد به  لیدل و است دانسته یداللت را ظن

 نیا. «وقد خصَّ  ما من عام»ه است: که گفت یحدبعض شده است به دهاز آن ارااست وارد شده 

که  دیآ ینص ،عام اگر بعد از اندگفته و اندمناقشه کرده یاحناف به و یاست که برخ یدرحال

 شمول داللت ندارد و و تیعموم که عام در یعنی نیبعض افراد عام را از تحت عام خارج کند ا

افراد  عیبر جم بودمنتظم شده نکهیشدن از حکم بعد از اخارج یعنی نیا اراده بعض شده است و

معلوم  است، دانسته ههیمناقشه را وج نیا، از آنجا که مصنف. صیو نامش نسخ است نه تخص

  .است یاست که داللت عام قطع نایقائل به  زین یشود ویم

 . متی یجوز العمل بالعام4-5

بر  ونیاز اصول یاریاجماع بسگوید دهد، میوی در بیان اینکه چه زمانی فقیه حکم به عموم می

الخالف عدم یکه ادعا یاست از جمله غزالاز مخصص  عدم جواز بر عمل به عام قبل از فحص

بودن مخص است یبه شرط منتف لیدل تیعموم عمل به عام و دیگویم دارد و زیه نئلمس نیا در

 دانسته یله را اختالفئبا رد اجماع، مس د، اما وی کنقل اجماع مییز نابن حاجب ن و یو از آمد

 و نظرله دئمس نیدر ا یاالسنو نکهیا انیبا ب و یضاویب المنهاحبه کتاب  کنداستشهاد می و است

که قائل  اندتهدانس زیمخصص را جااز عمل به عام قبل از فحص  گوید برخیمطرح کرده و می

که فحص از مخصص را قبل  است جیمربوط به ابن سر دگاهید نیاست دوم یرفیآن به ابوبکر ص

اجماع بر  یادعای که و آوردیم یاز ابن سبک یسپس نقلاز عمل به عام واجب دانسته است. 

ابن عباس، است و از   دانستهمشهور را له ئمسرا نپذیرفته است و وجوب فحص از مخصص 
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الفاظ قبل  نیا تیکه اعتقاد به عموماست  شدهنقل ی نیز ابواسحاق مروز و یاالصطخر دیابوسع

و  اندبعد از فحص از مخصص، حکم به عموم دادهو  اندندانسته زیاز فحص از مخصص را جا

با فحص  غهیتجرد ص متجرد از مخصص است و غهیعموم ص یاست که مقتض نیهم ا انلشیدل

 .اندندانسته زیشود و عمل به عام قبل از فحص از مخصص را جایمشخص م

 لیدل و است دانسته خودش ظاهر از دو قول را قول جمهور دگاهید انیبک در بیخضر

سنت متفرع هستند و اجتهاد  ون آقر همه بر  یادله شرع»کند: عنوان می نیخودش را چن دگاهید

دهد یمعنا م عتیمجموع شر استخراج حکم از ادله و عیجم افتنی تالش در جهد و به کوشش و

 یهاغهیص شود ویعام قبل فحص از مخصص، اصال اجتهاد محسوب نم یمبادرت به اجرا و

اما در  است، یکی هیامام هدگاینظرش با د یو جهیدر نت«. ستندین صیعموم مجرد از قرائن تخص

 یبرا یراه» :دیگویو م کرده استسه قول را مطرح  ردیفحص صورت پذ دیچه مقدار با نکهیا

آنچه بر مجتهد  و ستیمخصص ن لیکه مظفر گفته( به انتفاع دل ینمودن )علم وجداندایپقطع

در  که (147ص ،۱۴۲6 بک،ی)خضر «است یکوشش تا حصول غلبه ظن جهد و ،واجب است

عدم وجود  کردن دردایسکون نفس پ کردن ودایاست که اعتقاد جازم پ یواقع موافق با قول

 .بر عدم عمل به عام قبل از بحث از مخصص اجماع است زیرا کرده است؛ انیمخصص را ب

 . شمول الجمع المذکر للنساء وضعا5-5

، اما است یاتفاق علما نبی ذکور بر فعلوا، اطالقش ر یعنی، واو درجمع مذک غهیص یاز نظر و

ی قی، زنان به اطالق حقریضم نیاز ا نکهیهرچند در ا»نویسد: نسبت به شمولش بر زنان می

هم به ذکور و اناث مختلط  جمع مذکر هم بر ذکور خاصه و ریضم میکه بگو یگونه ااراده شوند به

مگر  ستین حین صحاستفاده در زنا نکهیا ای است و یمشترک لفظ گرید انیبه ب .شده استوضع

قول خود  تیمطرح است و در نهااهل سنت  نیکه در باست دو قول پرداخته  انیاز باب تجوز به ب

 داخل هستند و بیزنان از باب تغل :دیگویم دانسته و شانیادله ا را همسو با قول جمهور و

 «.که داللت بر دخولشان کند یانهیاز قر ستین یاچاره

 . عموم المقتضی 6-5

که از کالم واضح است مثل  ینوع یکی دو نوع است یمقتض نکهیا انیبا ب یمقتض تیعموم در

ت» جمله معروف ساالشیاء  ِتسَعة   یُرِفَع عن امَّ ، والنِّ
ُ
که  (15/369، 1409)عاملی، « اُن یالَخَطأ
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صدق حکم جمله  یکالم برا در ریاز گرفتن تقد یاچاره و ستیمراد ن یمشخص است رفع ذات

صورت عموم  نیباشد در ا توقفعام م ای و نهیحکم بر خاص بع ایکه صدق کالم  گرینوع د و یستن

 ،ستیثابت ن تیعموم ،از افراد عام باشد یکیحکم متوقف بر  ایاما اگر صدق کالم  ،ثابت است

 .ردیذپیجمهور را م دگاهید أیاز اصحاب ر  یبرخ دگاهیسپس  با خطادانستن د

  حکایه الحال .7-5

توان برایش شود، میاینکه آیا حکایت حال اگر با الفاظی باشد که عموم از آن فهمیده میدر 

الله عن بیع الغرر و نهی عن بیع نهی رسول»شمولیت قائل شد یا نه صحبت کرده است و با مثال 

نویسد: ( به تبین مطلب پرداخته است و می153، ص۱۴۲۶بک، )خضری« الرطب بالتمر

و  در « عدم عمومیت است از جمله غزالی و جمهور قائل به عمومیت استگروهی قائل به »

 ای احتیاط کرده است.گونهنهایت، نظر خود را ترک عمل دانسته به

 . خطاب الرسول هل یعم االمه8-5

یا ایها النبی اتق الله و ال تطعع الکافرین »همچون  بک خطابات رسولاز نظر خضری

اما از جهت عرف  چند از نظر لغوی برای عموم وضع نشده است،( هر۱)احزاب: « والمنافقین

از آن شمولیت دریافت  قرآندر منصب اقتداست خطاب به وی در  شرعی چون پیامبر

 شود چون بشر مأمور به الگوگیری از او است مگر در مواردی که حکم مخصوص پیامبرمی

اه مؤمنه ان وهبت نفسها خالصه من دون یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک وامر »باشد مانند 

 (.۵۰)احزاب: « المؤمنین

 خطاب فرد من االمه بحكم هل یعم. 9-5

توان حکم به عمومیت داد یا خیر هم در مورد اینکه خطابات شارع به فردی از امت هم آیا می

استفاده توان قائل به شمولیت شد، اما عمومیت از عرف ایشان معتقد است هر چند به وضع نمی

 شود. می

 . حجیت العام المخصص10-5

نویسد: کند، سپس میوی ابتدا مخصص را به مخصص مجمل و مبین با بیان مثالی تبیین می

ماند اگر مخصص مجمل باشد در نزد جمهور عام بعد از مخصص مجمل در حجیتش باقی نمی»
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و در عقیب آن بگوید « اساحسن الی الن»شود. برای مثال کسی بگوید چون متوقف بر بیان می

وال تحسن اال لمن یحسن  -احسن الی الناس و»و اگر مبین باشد مثل « التحسن الی بعضهم»

گوید که جمهور قائل نویسد که اختالف اقوال زیادی مطرح است و میدر این قسم می« الیک

ای بر جت قطعیهبه حجیت عام در مابقی است و در نهایت، نظر قطعی خود را با بیان اینکه ما ح

بینیم و ظاهر آن را دانسته است که عام قولی که عام را بعد از تخصیص ظنی دانسته است، نمی

 «. مانددر مابقی در حجیت خود می

 التخصیص بالعرف 11-5

کند که تخصیص عام به عرف قولی را وی با تقسیم عرف به عرف عملی و قولی بیان می

خصیص عام به عرف عملی دو اختالف است. جمهور قائل به عدم اصولییون قبول دارند، اما در ت

 التخصیص و حنفیه قائل به تخصیص است، سپس رأی جمهور را مختار خود اعالم کرده است. 

 . رجوع الضمیر علی بعض افراد العام 12-5

ها لفظی کند با این بیان که گاهی وقتدر این فرع وی با  طرح مسئله، سؤالی را مطرح می

گردد و مراد از آن بعض، افراد عام است. شود، سپس ضمیری به آن برمیصورت عام تشریع میبه

شود که قائل شد به اینکه از عام اراده بعض شده است یا خیر. و در این صورت آیا این دلیل می

 زند، سپس با بیان قول جمهور نظر خود را همسوسوره بقره را مثال می ۲۲۸مانند شیخ مظفر آیه 

عود ضمیر که علم داریم به خصوص آن در لفظ عام دلیل بر این است »گوید: داند و میبا آن می

که عام در جمیع استعمال نشده است و در بعض استعمال شده است؛ زیرا ضمیر رابط است 

استعمال مجازی  ۲۲۸بنابراین، استعمال لفط عام در مثال المطلقات آیه «. برای معنی متأخر

دلیل دیگر نیازمند دانسته ض افراد که رجعیات است و ثبوت تربص در سه قرء را بهاست در بع

 است. 

 . تخصیص الكتاب بالكتاب 13-5

الورود را قطعی قرآنعلیه دانسته است؛ زیرا نصوص بک تخصیص کتاب به کتاب را متفقخضری

خاص و عام با هم تقابل کنند باید جمع به دلیلین شود. با  قرآناگر آیات »نویسد: داند و میمی

اعمال عام در ماورای خاص و اعمال خاص در محلش در خصوص تخصیص کتاب به سنت، نظر 

است. بنابراین، قول رسول مخصص عام  قرآنمبین  شان بر این امر است که کالم رسولای
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واتر باشد چون با خبر متواتر، مفید علم است البته به شرط آنکه خبر مت قرآنیا مقید مطلقات 

بودن تواند معارضه با کتاب کند و دلیل بر دیدگاهش را قطعیاست و اگر خبر واحد باشد، نمی

داند و دوم فعل عمر در حدیث فاطمه بنت قیس که عمر به خبر بودن خبر واحد میو ظنی قرآن

شود؛ زیرا جمهور صی وی محسوب مینکرد. هرچند این از دیدگاه اختصا قرآنواحد تخصیص به 

است و در این مورد دیدگاهش با امامیه یکی  قرآنبر این عقیده است که خبر واحد مخصص 

 (.  172، ص1426بک، )خضری« است

 . التخصیص الكتاب بالسنه14-5

داند، سپس که خبر متواتر باشد، مبین و مفسر کالم وحی میوی قول حضرت رسول را درصورتی

ل بر این امر را بیان کرده است: اول آنکه  خبر متواتر مفید علم است چون کتاب قطعی دو دلی

است و خبر واحد ظنی و اگر خبر واحد باشد توانایی معارضه با کتاب را ندارد و دوم سیره عمر که 

گوید: کتاب خدا را به حدیث فاطمه بنت اقیس که خبر واحد بود، ترک نکرد. در ادامه می

گویند کثیری از عمومات بر واحد را مخصص عام قرآنی دانسته است زیرا اصحاب میجمهور خ»

دهد که آن اخبار مستفیض این نشان می :یدگواند و در رد آن میبه اخبار تخصیص خورده قرآن

از  :نویسدبسا به درجه قطع باشد و اگر این نباشد دلیلی بر اجماع جمهور نیست و میبود و چه

شود و قرآن تواند مخصص نظر حنفیه اگر خبری مقارن با عام کتاب و متواتر یا مشهور باشد، می

زند و شود و اگر خبر واحد باشد، تخصیص نمیمیشمرده قرآنکننده اگر مقارن نباشد، نسخ

 «. کندنسخ نمی

 . التخصیص بالقیاس 15-5

ه جمهور و ابن سریج قائل به جواز تخصیص به وی در این مسئله چهار دیدگاه را بیان کرده است ک

که قطع به تخصیص باشد و اگر قطع حاصل نشود تخصیص قطع به قیاس است و حنفیه درصورتی

الحرمین و قاضی قائل به شود که جایز نیست جبایی قائل به تقدیم عام است مطلقا و امامظن می

العله باشد، اگر قیاس منصوص گویدرنهایت میاند و دتوقف هستند، سپس به بیان ادله آنها پرداخته

 مخصص عام است. 
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  یاسهیمقا و یقیتطب یبررس. 6

  ینوشتار. ساختار و اسلوب 1-6

رسد پرداختن به یبه نظر م وبلند  یروان است با مدخل ساده و مظفر اصول الفقهنگارش  نحوه

با توجه به آنکه  البتهاست.  یاز محور اصل زیگریواقع و یبحث حکم ظاهر مانندموارد  یبرخ

بوده است که مباحث را به دو بخش الفاظ و  نیگذشتگان چن یاصول یهاکتاب یفیسبک تأل

 مباحث و یبندمیاو در تقس ییفرساو قلم یو یساختارشکن. کردندمی میمباحث عقلی تقس

عمل موجب  نیا ؛ زیرااست یستودن یهامارات و اصول عمل ات،یبه چهار جزء الفاظ، عقل یتعد

بک مدل ورود به یخضر. مطالب به خواننده است انیب تر دریمنطق یاوهیش تظام مطالب ونا

در هر دو  یعنی ؛کالمش شباهت به مظفر دارد یمحورها مختصر است و کوتاه و یلیمباحثش خ

 ، اماکنندیمطرح مبرای خواننده آن  دهیفا آن و فیتعر ،از علم اصول یاسهشنامدخل بحثشان 

 کرده است.نظامندتر مباحث را طرح  یبا روش تر وکامل یلیتفاوت که مظفر خ نیبا ا

است داشته  یو طوالن ازیاز ن شیب حاتیتوض برخی مواردجهت که در  نیدو از ا چند هر هر

 که در نگارش اصول فقه مظفر یانکته نیاما مهمتر ،هستند کسانی ،اندو بحث را به درازا کشانده

 از. موضوعات آن است زیو ر یاصل نیخورد فهرست منظم، مطالب و تناسب عناویبه چشم م

 باحال  نیدر ع و یسینوبک سادهیبر کتاب خضر یو گرید ازیامت یجهت ساختار نوشتار

به و خورد یبک به چشم نمیکتاب خضر در ینظم نیکه چنیدرحالاست استحکام مطالب 

  .خوردیبه چشم م ادیز لئدر مسا یپراکندگ و یختگیسگبک یعکس در کتاب خضر

  مطروحه نی، عناویموضوع یهاشباهت ا وهتفاوت. 2-6

فصل  چهار خود را مشتمل بر یاصول، کتاب توان گفت که هر دویهر دو کتاب م یهاشباهت از

کرده  یهر کتاب دو عنوان عمده را بررس در مظفر در دو کتاب و خیتفاوت که ش نیاند با انوشته

است. هر دو در مدخل  کردهمطرح  طور مختصرا بهمطالب ر  ،کتاب کی بک دریخضر و است

عناوین مطروحه  .اندرسانده انیبه پا صیمبحث تخص با اند ورداختهعلم اصول پ فیبحث به تعر

گذاری شده است که این نظم منطقی شاخص رفته است ودر کتاب مظفر با روشی منطقی پیش

خورد هرچند براساس عناوین و فروعاتی که در مبحث چشم نمیبک بهل خضریدر کتاب اصو

بک ارجحیت دارد؛ زیرا وی سعی کرده است هر عام مطرح شده است کتاب خضری خاص و
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یا قبول آن بپردازد  سپس به طرد و شمول باشد را مطرح کند و آنچه که مربوط به عمومیت و

 ولی شیخ مظفر مطالب فراگیر را مطرح کرده است.باشد.  نادر هرچند اگر مطلبی شاذ و

  نحوه استدالل نظر  از نیلفؤم وهیش. 3-6

سپس به اقوال صحابـه  کند،می ابتدا به کتاب و سنت مراجعه ،یبک در استنباط احکام شرعیخضر

 ابتدا حکم را مطرح لمباحث در نحوه استخراج و استدال شتریر بد اما مرحوم مظفر، است کرده عمل

وارد استدالل و  عاجما عقل، ،سپس با استمداد از سنت ،آوردیمثال م نآقر حکم از  نیا یبرا وکند می

اند در خود عنوان دهیشوند و مشهور بر آن عقیکه از مسلمات محسوب م ینیعناوشود و میاجتهاد 

 ال»به عنوان مثال در بحث عمل به عام قبل از فحص، عنوان بحث را  کرده است. انیرا ب دگاهشید

 یاختالفکه بحث  یموارد اما در کرد، انیب( 1/277، ۱۳۸6)مظفر، « عمل بالعام قبل الفحص جوزی

طرفانه یب ای یاستفهام یانیدقت دارد با ب به توجه و ازین ای مختلف مطرح است و یهادگاهید و است

)مظفر،  «العام یاجمال المخصص ال یسریل ه»خصوص رد ۵بحث  کند مانندی میبندعنوان

کند که عناوین را با یک جمله استفهامی بیان میبک گاه یهرچند خضر(. 1/261، 1386

متی یجوز عمل »برانگیز بودن است برای مثال در فرع چالش بودن مطلب ودهنده اختالفینشان

 بندی کرده است ویا گاه به عکس آنچه نظر خود است عنوان ( و146، ص۱۴۲6بک، )خضری« بالعام

شمول جمع »گر آن است که نظر ایشان با استدالل اقوال مخالف است نه خود عنوان مثل این نشان

  المذکر للنساء
ً
 انیب اخودش ر  یقعواخود عنوان نظر  در( که  148، ص۱۴۲۶بک، )خضری« وضعا

بک، نظر داده است )خضری و « الجمع المنکر»کرده است  انیله را بئگاه فقط مس ای واست کرده 

کند ابتدا نظر اقوالی را مطرح کند که همسو با نحوه بیان اقوال سعی می وی در (.143، ص۱۴۲۶

را جداگانه آورده است  در بیان استدالل، ادله هر دو دیدگاه خودش است و بعد به اقوال دیگران بپردازد و

 (. 144/166، ص۱۴۲۶بک، )خضری

  محتوا تفاوت از نظر مضمون و. 4-6

مظفر در ابتدا به مباحث  خیاما ش اند،دانسته یضرور یبه مباحث الفاظ را هر دو  امر پرداختن -

اما  ،کندیمباحث الفاظ را موشکافانه مطرح م وایش و یمنطق انیبا ب و است الفاظ پرداخته

استثمار احکام از الفاظ  تیفیبا نام ک کرده استرا ذکر  یعنوان یمباحث کتاب ثان بک دریخضر
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پرداختن به آنها  طرق معرفت به الفاظ پرداخته است که از نظر نحوه ورود به مباحث و هآن ب در و

  .رسدینم به نظم کتاب مظفر

بک یهرچند از نظر محتوا از نظر خضر انددو داللت لفظ را بر عموم به وضع دانسته هر -

جمع معرف به  ربارهد شوند ویاز الفاظ عموم محسوب م زیفهام، موصوالت ناست ،اسماء شرط

چند فقط مرحوم مظفر قائل به رالف والم جنس هر دو قائل به دالت بر شمول به وضع است ه

 .مقدمات حکمت هستند اطالق و لهیوسبه الف والم جنس به یمحل مفرد در تیشمول و تیعموم

اما  ،ابدیینم یاستغراق تفاوت الم از نظر شمول و به الف و  یمحلجمع  در مفرد و یو قتیحق در

  .موضوع ندارد نیبه ا یابک اشارهیخضر

کتاب به کتاب و  صیتخص دیدگاهش به عدم شمولیت و جمع نکره مانند یفروعات رچنده -

 ذم، ومعرض مدح  عام در جمع اضافه به جمع و ،عله عموم مفهوم و عرف و و اسیبه ق صیتخص

الحال، عموم  هیخطابات رسول، حکا تیعدم عموم ایاز عموم  یحکم خطاب فرد تیعموم

زنان از ابداعات مکتب  یشمول جمع مذکر برا رامونیبحث پ فعل منقول از حضرت و و یمقتض

عدم  لیدلبهیا  فروعات نیا انیعدم برسد ، اما به نظر میبک استیکتاب خضر و یحنف

بودن دلیل امری مسلمیا به ست مثل تخصیص به عرف قولی و عملی وا هیفقه امام در تیمقبول

یا ادبیات نوشتاری عناوین، تفاوت دارد و  و بیان نشده است. همچون عموم خطابات رسول

که هر دو قائل به عمومیت  خطابات رسول تیعموممقصود و دیدگاه یک چیز است. مثل مبحث 

بک، )خضری« خطاب الرسول هل یعم االمه»اسم بک با فرعی جداگانه به هستند، اما خضری

( و شیخ مظفر در مسئله مفهوم موافق و مخالف به آن پرداخته است و یا بحثی ۱۵۵، ص۱۴۲۶

 است که از دید مظفر مغفول مانده است. 

تفاوت که مرحوم مظفر  نیبا ا اندکردهمطرح  یدو مباحث نسخ هر و صیتخص نیدوران ب در -

 بکیخضر وکرده است  انیتر بمفصل یلیگانه بحث را خچهار صور  انیفرع آخر با ب لیدر ذ

 .است کرده انیبصورت مختصر بهها را دگاهید

مدخل  درمقصد سوم مباحث حجیت و بخشی هم   لیمتواتر را در ذ مظفر خبر واحد و خیش -

مطرح  ،استثمار احکام تیفیدر ک خود با عنوان یدر کتاب ثانبک لی خضریوکرده است،  انیب

های استنباطی ادله طور کلی مرحوم مظفر در مقصد سوم به مباحث حجیت وکرده است. به

 پرداخته است.
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که از سه اصل  ییداده است تا جا حیاز حد توض شیمظفر در بحث استصحاب، ب عالمه -

الفقه اصول لیدل نیغافل شده است. به هم رییبرائت، اشتغال و تخ به نام هیاز اصول عمل گرید

شود هرچند که در عدم یمحسوب م یخود نقص بزرگ نیاست و ا یسه اصل خال نیمظفر از ا

موضوع  تفاوت که در نیتراز هستند با ا کیبک در یخضر ببا کتا انهگاصول سه نیوجود ا

 .مطالب پرداخته است حیبه تشر یطور اجمالبه و مختصر یلیبک خیخضر زیاستصحاب ن

 یهرچند همتا کرده است انیاز بحث تخصص هم ب بیمطل بحث، مظفر به فراخور رحومم -

 ت.مطرح نکرده اس یزیبک از آن چیاو خضر

 ریتعب اینکه براساس وجود دارد. اول یآنها در حد قابل توجه نیب مخصص اختالف نظر بارهرد -

اما براساس  ،ستین یاختالف نیا هیامام یعلما نیب است و زیبه خبر واحد جا صیتخص ،مظفر خیش

ک بیهرچند که خضر ستین صیخبر واحد قابل تخص لهیوسکتاب به ،ابناء عامه قتیمسلک و طر

 یفرع آخر بارهدر ای و کرده استرا مطرح  یهم مطالب اسیبه ق و نرآق اتآیبه  نآر ق صیتخصباره در

عام و خاص متخالف باشد و  اگر»: کند کهمطرح می یهم نظرات شانیا ه استکرد انیکه مظفر ب

شود و اما اگر یم صیصورت حمل به تخص نیدر ا ابدیخاص قبل از حضور وقت عمل به عام تحقق 

 یقاعده صور نی. براساس امیقائل به نسخ بشو دیعمل به عام محقق شود با تخاص بعد از حضور وق

  «.اندکرده انیحکم آن را ب اند وخاص تصور کرده ورود عام و خیرا براساس تار

  یریگجهینت. 7

در مدخل شود که هر دو عالم اصولی کتاب صورت گرفت، مشخص می ای که در دوبا مطالعه

را به اتمام ث بح مرحوم مظفر با استصحاب هرچنداند پرداختهعلم اصول  فیتعربه بحث 

با بحث اجتهاد به کتاب  هیامام اهل سنت و یاز علما یلیخ مانند بکیخضر یول ،رساندیم

برخالف  و دکنیمند بازگو مروش صورتبحث در علم اصول را به هویدهد. مظفر شیخاتمه م

را به چهار جزء  اصول الفقهمباحث عقلی، مباحث به الفاظ و  میجای تقسبه گذشتگان روش

 گرید روانیک برخالف پبیخضر. کرده است میتقس هیامارات و اصول عمل ات،یالفاظ، عقل

انند م یقطع لیآن را جز با دل صیاند و تخصدمی هالدالل یمذاهب، عام را همچون خاص قطع

مدلوالت خود  یمگر در مورد عام مخصص که در باق دشمر ینم زیو خبر متواتر جا قرآن

، ۱۳۷۲ ی،است )سرخس دانسته زیجا اسیبا خبر واحد و ق را آن صیشود و تخصیم هالداللیظن

  (.432-1/425، ۱۴۱۸ ،یبن احمد بخارزیعبدالعز ؛1/132-134
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گفت وجوه اشتراک این دو عالم در مباحثی چون عدم شمولیت توان یم اصولی اتیتأمل در ادببا 

عام قبل از فحص از مخصص معتقد و به وضع دانستن داللت عام بر معنای استغراق است. همچنین 

اند و قائل به حجیت عام مخصص در مابقی هستند هرچند هر دو داللت عام بر جمیع را قطعی دانسته

بک دانسته است، اما خضری قرآندر برخی فروعات، دیدگاه متفاوت دارند. مظفر خبر واحد را مخصص 

العله قائل به تخصیص بک در قیاس منصوصاست و یا خضری قرآنفقط با خبر متواتر قائل به تخصیص 

سخنی نگفته است و در مسئله رجوع ضمیر به بعض افراد عام است، ولی مظفر در این خصوص  قرآن

مظفر برخالف اصحاب امامیه قائل به این است که باید دست از ظهور عام برداشت و استخدام و ارجاع 

داند. وی در تخصیص عام به عرف عملی و قولی نیز سخن گفته است و قائل ضمیر به بعض را الزم نمی

بک است و در کتب عملی است. برخی فروعات هم از ابتکارات خضریبه عدم تخصیص عام به عرف 

نداشتن به بودن یا توجهدلیل مسلمرسد عدم البیان در کتاب مظفر بهمظفر نیست. هرچند به نظر می

که از  زنان یجمع مذکر برا تیشمولآن و یا علت آن را از باب عموم و خصوص ندانسته است از جمله 

  اند.غلبه است نه مثل دیگر علمای سنی که به عموم زده بک به جهتنظر خضری
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