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Abstract
The rule of "AL-'Ibrah Bi 'Umum AL-Lafzi La Bi Khusus Al-Sababi" is one of the
rules of principles of jurisprudence (Usul) that is accepted by the majority of jurists.
According to this rule, if a Shari'a ruling is issued generally or particularly on a
specific reason, the ruling is generalized to other cases relying on the generality or
particularity of the word. However, there are some other opinions in this regard.
Using a descriptive-analytical method, the authors of this study aim at examining the
existing statements in this regard and explaining the various aspects of this subject.
The results of the study indicate that if the ruling issued on a specific case bears a
positive generality its generality is valid, but if the ruling issued bears an absolute
generality, the absoluteness of the reason as a specific indication prevents from its
overall generality and the ruling is assigned to the specific reason.
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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چكیده
قاعدۀ «العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب » از جلله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور اسبت و براسباس آن
اگر در مورد سببی خاص ،حکلی به صورت عام یا مطلق وارد شود ،حکم به اعتبار علوم لفظ یا اطالق آن ببه مبواردی
غیر از سب

تعلیم مییابد ؛ لکن در این زمینه ،اقوال دیگبری نیبز مطبرح شبده اسبت .نگارنبدگان در پبژوهش حاضبر

درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی ،به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در ایبن زمینبه
بپردازند .نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سب

خاص ،از علوم وضعی برخوردار باشد ،علومیبت

آن معتبر است ،لکن اگر حکم واردشده از علوم اطالقی برخوردار باشد ،خصوصیت سب  ،بهعنوان قرینۀ صبارفه مبانع
تلامیت اطالق میشود و حکم به سب

خاص اختصاص مییابد.

واژگان کلیدی
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 .1مقدمه
قاعدۀ «العبر بعموم اللفظ ال بص وص السبب» از جلله قواعدی است که با هلبین عنبوان و
عناوین مشابه چبون «العببرۀ بعلبوم اللفبظ دون خصبوص اللحبا» و «خصبوص اللبورد
الیخصص الوارد» در اصول فقه مورد بحب واقع شده است.
قاعدۀ مزبور از قواعدی است که نهتنها در جهت استنباط احکبام فقهبی مبورد عنایبت
فقیهان واقع شده (ببرای مثبال ر.ک طباطببایی1011 ،ق ،ج906 :0؛ بهبهبانی1011 ،ق ،ج:1
259؛ تستری ،بیتا ،)10 :بلکه در تبیین مبانی بسیاری از مباحب اصولی نیبز ببهکبار گرفتبه
شده است (برای مثال ر.ک حائری اصفهانی1050 ،ق209 :؛ موسوی قزوینی1020 ،ق ،ج:0
012؛ فقیه1050 ،ق209 :؛ حیدری1021 ،ق ،ج.)219 :9
در توضیح این قاعده باید گفت چنانچه حکلی صادر شده باشد کبه سبب

صبدور آن،

واقعهای خاص و جزئی بوده است و حکم عام باشد ،بهگونهای کبه شباما مبورد سبؤال و
سایر مصادیقی که عنوان آن سب

بر آنها صادق است شود ،در این صورت دو وجه متصور

است:
وجه اول :آنچه اعتبار دارد خصوصیت سب

صبدور حکبم اسبت؛ لبذا حکبم اگرچبه

بهصورت عام صادر شده لکن تعلیم آن جایز نیست و به سب

صدور اختصاص دارد مگر

اینکه دلیا یا قرینهای بر جواز تعلیم وجود داشته باشد.
وجه دوم :آنچه اعتبار دارد علومیت مسب

یعنی حکم اسبت؛ ازایبنرو اگرچبه سبب

صدور حکم ،خاص است ،اصا بر جواز تعلیم حکم است ،مگر اینکه دلیا یا قرینهای ببر
اختصاص حکم بهسب

صدور وجود داشته باشد.

مشهور ،وجه دوم را پذیرفته و قائا به اعتبار علومیت مسب

شدهانبد و ایبن مسبئله را

بهعنوان یک قاعدۀ کلی تحت عنوان العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب
لکن برخی این قاعده را باطا دانسته و قائا به اعتبار خصوصیت مسب

بیان داشتهانبد؛
شدهانبد و برخبی

نیز قائا به تفصیا هستند.
با مراجعه به متون فقهی و حدیثی درمییابیم بسیاری از آیات و روایاتی که منببع اسبتنباط
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احکام بهشلار میروند ،بر اسبا

خاص وارد شدهاند که برخی از آنهبا دارای قرائنبی دال ببر

جواز یا عدم جواز تعلیم حکم صادرشده به مواردی غیبر از سبب

هسبتند ،لکبن در برخبی

دیگر قرینهای نبوده یا در داللت قرائن بر علومیت یا خصوصیت حکبم صادرشبده اخبتالف
وجود دارد .یکی از مواردی کبه برخبی آن را قرینبهای دال ببر جبواز تعلبیم حکبم صبادره
دانستهاند ،عام بودن حکم واردشده بر سب

خاص است و مشهور این مسئله را بهعنوان یبک

اصا ،تحت عنوان «العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب » پذیرفتهاند .ببا عنایبت ببه اینکبه
آیات و روایات اصلیترین منابع استنباط احکام بهشلار میروند و با توجه ببهوفبور آیبات و
روایات واردشده بر اسبا

خاص ،پژوهش در خصوص قاعدۀ مزببور و تبیبین آن ببهعنبوان

یکی از مبانی اصلی استنباط احکام از این قسم آیات و روایات امری ضروری بهنظر میرسد.
پژوهش حاضر درصدد است تا ضلن بیان تفصیلی اقوال موجبود در مسبئله و بررسبی
ادلۀ مربوطه به تعیین قولی که با مبانی فقهی و اصولی سازگارتر است بپردازد.
 .2اهداف و پرسشهای پژوهش
هدف از این پژوهش ،دستیابی به این سؤال است که اگر در مورد حادثه یا واقعهای خباص
حکلی بهصورت عام صادر شده باشد؛ یعنی بهگونهای که به موج
موردی غیر از سب

وضع یا اطالق ،شاما

صدور نیز شود ،در این صورت به اعتبار علومیت حکم ،تسری حکبم

به مواردی غیر از سب

نیز جایز است یا به اعتبار خصوصیت سب  ،حکم به مورد روایبت

اختصاص داشته و برای تعلیم نیازمند دلیا دیگر است؟
 .3پیشینۀ پژوهش
جستوجو در سامانههای معتبر عللی نشان داد که ببا وجبود اهلیبت و ضبرورت بحبب،
تاکنون تحقیقی که در آن به تبیین اقوال موجود در خصوص قاعدۀ العببرۀ بعلبوم اللفبظ ال
بخصوص السب

پرداخته شده باشد ،انجام نگرفته است .تنهبا مقالبهای کبه در ایبن زمینبه

یافت شد ،مقاله ای است با عنوان «علومیت لفظ یا خصوص سبب » ،نوشبتۀ دکتبر سبهیال
پیروزفر که در مجلها ی چاپ نشده ،لکن فایا آن در اینترنت موجود است .مقالۀ مذکور ،به
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تبیین این قاعده در خصوص اسبا

نزول آیات قرآنی پرداخته و با پژوهش حاضر که جنبۀ

اصولی دارد ،کامالً متفاوت است.
 .4مفهومشناسی
 .1 .4عام در لغت و اصطالح

عام در لغت به معنی شاما و علوم به معنای شلول ببوده (جبوهری1015 ،ق ،ج1119 :0؛
ابنمنظور1010 ،ق ،ج026 :12؛ طریحی1016 ،ق ،ج )120 :6و در اصطالح عببارت اسبت
از لفظی که در مفهوم خود ،تلام مصادیقی را که صالحیت انطبباق ببر آنهبا را دارد ،شباما
میشود (مظفر ،1900 ،ج.)191 :1
مقتضای علوم گاه الفاظی است که برای افادۀ علوم وضع شدهاند و گاه علوم از طریق
مقدمات حکلت استفاده میشبود (نبائینی ،1906 ،ج011 :2؛ خبویی1022 ،ق ،ج)001 :0؛
بهعبارت دیگر ،میتوان علوم را دو قسم دانست:
 .3عموم وضعی
به علوم و شلولی که از لفظ بهسب

وضع آن برای معنای عبام اسبتفاده مبیشبود ،علبوم

وضعی میگویند (مؤسسۀ دائرۀاللعارف فقه اسالمی بر مذه

اها بیبت(ع)1026 ،ق ،ج:0

 .)012مقتضی برای علوم وضعی ،گاه الفاظ مفردی مانند کا و جلیع هستند که برای افادۀ
علوم وضع شدهاند و گاه هیئتهای لفظی مرک

مانند نکره در سیاق نفی و جلع محلی به

ال هستند که افادۀ علوم میکنند (آخوند خراسبانی1051 ،ق216-210 :؛ خبویی1022 ،ق،
ج959-950 :0؛ فاضا لنکرانی ،1900 ،ج.)010 :0
 .2عموم اطالقی
به علوم و شلولی که از اطالق کالم و مقیبد نببودن آن ،از راه مقبدمات حکلبت اسبتفاده
میشود ،علوم اطالقی میگویند (مؤسسۀ دائرۀاللعارف فقه اسالمی بر مذه

اها بیت(ع)،

1026ق ،ج)012 :0؛ مانند علومی که از اسم مفرد محلی به ال اسبتفاده مبیشبود (آخونبد
خراسانی1051 ،ق200 :؛ سبحانی.)156 :1910 ،
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 .2 .4خاص در لغت و اصطالح

خاص در لغت به معنی غیرشاما و خصوص به معنای عدم شبلول و فراگیبر ببودن اسبت
(ابنمنظور1010 ،ق ،ج )20 :0و در اصطالح عبارت است از لفظی که غیر از مبدلول خبود
را شاما نلیشود ( مظفر ،1900 ،ج.)191 :1
 .3 .4سبب در لغت و اصطالح

در لغت عبارت است از هر چیزی که با آن به چیز دیگری دست مییابند (جبوهری،

سب

،1015ق ج100 :1؛ ابنمنظور1010 ،ق ،ج )001 :1و سبب

در اصبطالح عببارت اسبت از

آنچه از عدم آن ،عدم حکم و از وجبود آن وجبود حکبم الزم مبیآیبد (سبعدی1051 ،ق:
.)169
مراد از سب

در قاعدۀ مورد بحب ،رویداد یا سؤالی است که آیه یا روایت در مبورد آن

یا در پاسخ به آن وارد شده است (هالل1020 ،ق00 :و.)162
 .5مفهوم قاعده
مراد از قاعدۀ العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب

این است که اگبر در مبورد رویبدادی

خاص حکم بهگونها ی وارد شود که مفید علبوم اسبت ،علومیبت حکبم معتببر اسبت نبه
خصوصیت سب

و لذا حکم بهسب

خباص محبدود نیسبت و تعلبیم مبییاببد (ببدری،

1021ق.)211 :
 .6تبیین محل نزاع
در خصوص احکام صادرشده در مورد اسبا

خاص چند وجه متصور است:

الف) گاه حکم در پاسخ به پرسش از واقعهای خاص صادر شده و لفظی کبه در پاسبخ
به پرسش ذکرشده فینفسه غیرمستقا است؛ یعنی برای اینکه بر معنایی داللبت کنبد ،بایبد
سؤالی به آن ضلیله شود؛ خبواه ایبن عبدم اسبتقالل ببه اعتببار وضبع باشبد ،ماننبد قبول
معصوم(ع) در موردی که از ایشان در مورد بیع رط
پرسیدند اگر رط

در مقاببا تلبر سبؤال شبد و ایشبان

خشک شود از وزن آن کاسته میشود؟ پاسبخ دادنبد بلبه ،آنگباه پیبامبر
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فرمودند جایز نیست (نوری1051 ،ق ،ج .)902 :19خواه به اعتبار عبرف ایبنگونبه باشبد،
مانند زمانیکه کسی میگوید هله نزد من هستند؟ و در پاسخ گفته شود آکا نزد تو نیست،
این پاسخ عرفا داللت دارد بر اینکه هله نزد تو هستند جز آکا.
در چنین مواردی ،بنابر اتفاقنظر فقها ،اصا بر این اسبت کبه آن لفبظ ،در علومیبت و
خصوصیت از سؤال تبعیت میکند (محقق حلی1029 ،ق106 :؛ عالمه حلی)101 :1915 ،؛
چنانچه اگر سؤال عام باشد ،پاسخ حلا بر علوم میشود و اگر سبؤال در مبورد واقعبهای
خاص بوده باشد ،پاسخ حلا بر هلان مورد خاص میشود.
) گاه حکم در قال

الفباظ مسبتقا در مبورد واقعبهای خباص صبادر شبده اسبت؛

بهگونهای که دارای معنای تام بوده و داللت آن بر معنا ،متوقبف ببر انضبلام سبؤال ببه آن
نیست؛ که در خصوص این وجه ،دو صورت متصور است:
 .1گاه حکم ،بهصورت خاص و جزئی در مورد یک سبب

و واقعبۀ معبین صبادر شبده

است ،مانند صحیحۀ زراره از امام محلدباقر(ع) که زراره میگوید« :جسد مردی را نزد حباکم
آوردند .گروهی نزد وی شهادت دادند که قاتا فالنی است .حاکم قاتا را به اولیای دم تسبلیم
کرد تا وی را قصاص کنند .در این لحظه مرد دیگری حضور یافت و گفبت مقتبول را علبداً
کشتهام و مشهودعلیه مرتک

قتا نشده است .از امام محلدباقر(ع) در این مورد سبؤال کبردم

ایشان فرمودند :چنانچه کسان مقتول مایا باشند که از مقر قصباص کننبد ایبن حبق را دارنبد
لیکن نه آنان و نه ورثۀ قاتا (مقر) در صورت قصباص ،حبق مراجعبه ببه مشبهودعلیه ببرای
مطالبۀ نصف دیه را نخواهند داشت و چنانچه کسان مقتول مایا باشند مشهودعلیه را قصباص
کنند بر این امر مجاز هستند ،اما در مراجعه به «مقر» برای دریافت دیه ذیحق نیستند ،در عین
حال شخص مقر باید نصف دیه را به اولیای دم مشهودعلیه بپردازد( »...حبر عباملی1051 ،ق،
ج )100 :21و نیز مانند صحیحۀ حلببی از امبام صبادق(ع) در خصبوص واقعبهای کبه در آن
مردی نزد دیگری رفت و گفت فالن شخص مرا نزد تو فرستاده تا مالی برایش بفرسبتی و آن
شخص هم مال را به او داد و به فرستنده گفت :نلایندۀ تو نزد من آمد و من فالن مبلب را ببه
او دادم .فرستنده آن را تکذی

و بیان داشت من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نبداده و
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نلاینده ادعا کرد که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده است ،امام(ع) فرمودند :چنانچبه
بینهای باشد که آن شخص فرستاده نشده دستش قطع میشود و اگبر بینبهای نباشبد شبخص
فرستنده سوگند یاد میکند و شخصبی کبه مبال را داده اسبت مبال خبود را از نلاینبده پبس
میگیرد (حر عاملی1051 ،ق ،ج.)209 :21
اختالفی میان فقیهان وجود ندارد که اگر سبب

و مسبب

در علومیبت و خصوصبیت

یکسان باشند ،از علومیت و خصوصیت آن دو تبعیت میشود؛ ازاینرو اگر هبر دو خباص
باشند ،حکم صادرشده نیز خاص است ،زیرا در این فرض مقتضی برای علوم مفقود اسبت
(طوسی1010 ،ق ،ج961 :1؛ عالمه حلی.)101 :1915 ،
 .2گاه حکم ،بهصورت عام صادر شده است؛ با این توضیح که لفظی که حکم در قال
آن صادر شده است ،شاما مورد سؤال و مصادیق دیگری که عنبوان آنهبا ببا عنبوان مبورد
سؤال ،مشترک است و از یک نوع هستند ،میشود؛ مثا زمانیکه معصبوم(ع) در پاسبخ ببه
پرسش در مورد آ

چاه بُضاعۀ میفرمایند :خداوند آ

را پاککننبده آفریبد ،چیبزی آن را

نجس نلیکند ،مگر اینکه رن  ،طعم یا بوی آن تغییر کند (حر عاملی1051 ،ق ،ج.)190 :1
در مثال مزبور آ

عام است و شاما آ

چاه بضاعۀ و تلام موارد دیگبری کبه عنبوان آ

بر آنها صدق میکند ،میشود.
نلونۀ دیگر ،موردی است که از امام باقر(ع) دربارۀ شبخص نابینبایی کبه چشبم انسبان
بینایی را درآورده بود سؤال شد ،حضرت فرمودند :هلانا علد أعلی مانند خطاست (کلینی،
1050ق ،ج .)952 :0در این مثال ،أعلی عام بوده و شباما شبخص نابینبایی کبه سبؤال در
مورد وی است و سایر نابینایان میشود .هلچنین میتوان به صحیحۀ ابیبصیر اشاره کرد که
از امام باقر(ع) نقا میکند از ایشان دربارۀ پسری که بههلراه زنبی مبردی را از روی خطبا
کشته اند سؤال شد .حضرت فرمودند :هلانا خطای زن و غبالم ،علبد اسبت (حبر عباملی،
1051ق ،ج )11 :21که در روایت مزبور زن و غالم ،عام بوده و شباما اشبخاص موضبوع
روایت و غیر آنها میشوند.
در چنین مواردی این سؤال مطرح میشود که خصوصیت سب

معتبر است یا علومیت
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مسب ؟ آیا به موج

خصوصیت سب

صدور حکم ،تعلیم حکم ببه مبوارد دیگبر جبایز

نیست یا بهدلیا علومیت حکم ،تعلیم آن جایز است؟ این هلان موضوعی است کبه ذیبا
عنوان «العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب » مورد بحب واقع میشود.
باید عنایت داشت که گاه ملکن است قرینهای دال بر علومیت یا خصوصیت حکبم در
اینگونه موارد وجود داشته باشد که در این صورت برحس

قرینه علبا مبیشبود؛ ببرای

مثال ذکر علت صدور حکم و تنقیح مناط قطعی یبا اولویبت مبیتوانبد قرینبه و دلیلبی ببر
علومیت حکبم صبادره باشبد (ر.ک نراقبی1010 ،ق )060 :و نیبز ناسبازگار ببودن حکبم
صادرشده با اصول مسلم شرعی میتواند قرینهای بر خصوصیت حکم باشد؛ چبه اینکبه در
موارد متعددی مشاهده میشود فقیهان بهدلیا ناسازگار ببودن حکبم صادرشبده ببر اسببا
خاص با اصول شرعی قائبا ببه اختصباص حکبم ببه سبب

شبدهانبد (ببرای مثبال ر.ک

فخبببراللحققین ،1910 ،ج096 :2؛ ابنفهد حلیببب1050 ،ق ،ج212 :0؛ مقدس اردبیبببلی،
1059ق ،ج .)206 :10لکن بحب در مواردی است که قرینهای بر علومیبت و خصوصبیت
وجود ندارد ،بهعبارت دیگر بحب بر این است که در اینگونه موارد اصا بر اعتببار سبب
است یا مسب ؟
 .7بیان اقوال در مسئله
در خصوص مسئلۀ مورد بحب چهار قول مطرح است:
قول اول :طبق نظر مشهور اصولیان اگر مورد یا واقعۀ خاصی سب
خاص بودن مورد یا واقعه ،سب

جعبا حکبم شبود،

اختصاص حکم به هلان مورد نلیشود ،بلکه آنچه اعتبار

دارد لفظی است که در جهت جعا حکم بهکار گرفته شده است ،چنانکه اگر آن لفظ عام یا
مطلق باشد ،حکم به اعتبار علوم لفظ و اطالق آن تعلیم مییاببد (شبیرازی1051 ،ق ،ج:1
910؛ السبکی1011 ،ق ،ج116 :9؛ طوسی1010 ،ق ،ج961 :1؛ محقق حلی1029 ،ق106 :؛
شهید ثانی1016 ،ق216 :؛ قزوینی.)919 :1901 ،
قول دوم :سب  ،مخصص مسب

بوده و حکم به هلان مورد خاص اختصاص مییاببد.
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این قول به برخی اصحا

شافعی مانند جوینی ،مُزنی ،أبو ثور ،أببوبکر قفَّبال و محلبد ببن

جعفر الدّقَّاق نسبت داده شده است (شبیرازی1059 ،ق100 :؛ عالمبه حلبی1020 ،ق ،ج:2
 .)990هلچنین از مالک بن أنس و برخی دیگر از فقیهبان عامبه ببهعنبوان قبائالن ببه ایبن
دیدگاه یاد شده است (الزرکشی1010 ،ق ،ج .)200 :0قول به اعتبار سبب  ،ببه شبافعی نیبز
نسبت داده شده ،لکن این نسبت از سبوی برخبی مبردود شبلرده شبده اسبت (شبیرازی،
1059ق100 :؛ طوسی1010 ،ق ،ج.)961 :1
قول سوم :برخی میان مواردی که علومیت لفظ به موج
علومیت لفظ به موج

وضبع ببوده و مبواردی کبه

اطالق است قائا به تفصیا شده و اظهار داشبتهانبد کبه علومیبت

لفظ تنها در صورتی معتبر است که داللت لفظ بر علوم به موج

وضع باشد.

در توضیح این دیدگاه گفته شده است« :علومیت لفظ تنها در صورتی معتبر اسبت کبه
داللت لفظ بر علوم به موج

وضع باشد لکن اگر به موج

اطالق باشبد ،درصبورتیکبه

قرینهای دال بر عدم اختصاص وارد به مورد وجود داشته باشد اطالق تلبام اسبت امبا اگبر
قرینهای وجود نداشته باشد ،صرف وجود آنچه صالحیت قرینبه واقبع شبدن را دارد ببرای
اجلال و عدم تلامیت اطالق کافی است و سب

خاص صالحیت این را دارد کبه قرینبهی

صارفه دال بر عدم اطالق وارد باشد لذا اصالۀ االطالق منعقد نلبیشبود( ».صبدر1051 ،ق،
ج.)906 :2
هلچنین بیان شده است « :قاعبدۀ العببرۀ بعلبوم اللفبظ ال بخصبوص السبب

در مبورد

مطلقات جاری نلیشود زیرا داللت آنها بر علوم در بعضبی مقامبات خباص و ببه اعتببار
برخی امور است و این داللت با کوچکترین قرینه رفع میشود» (خوانسباری.)02 :1910 ،
نیز گفته شده است« :داللت مطلق از داللت عام ضعیفتر است و داللت مطلقات کتا
اطالق به موج

ببر

اجلال ،موهون و ضعیف است لذا اگر مطلق برای مبوردی خباص ثاببت

شد تعدی از آن مورد جایز نیست زیرا قدر متیقن هلان مورد است» (کلباسی)165 :1910 ،
برخی نیز با اشاره به اینکه اگر مسب  ،عام اطالقی باشبد ،قبول ببه اعتببار خصوصبیت
سب

بعید نیست ،قائا به این شدهانبد کبه الاقبا در ایبنگونبه مبوارد بایبد ببین علبوم و

  433پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،2تابستان 8048

خصوص توقف کرد (کلباسی .)120 :1910 ،صاح

مفاتیح االصول در این زمینه میگوید:

«داللت الفاظ مطلقی مانند مفرد محلی به ال که افادۀعلوم میکنند ،بر علوم داللت ضبعیفی
است که ضرورتاً مانند داللت لفظ وضعشده برای علوم نیست و لذا به فرد شایع انصبراف
مییابند  .پس بعید نیست که گفته شود اصا بر این است که در چنین مواردی خصوصبیت
معتبر است و این اطالقات افادۀ علوم نلیکنند و یا حداقا در حکم به علومیت لفظ

سب

یا خصوصیت سب

باید توقف نلود» (طباطبایی.)009 :1216 ،

قول چهارم :اگر سب

صدور حکم ،سؤال باشد ،مسب

اختصاص به محا سبؤال دارد،

حتی اگر عام باشد؛ لکن چنانچه سب  ،وقوع حادثهای باشد ،مسب

اختصاص به آن سبب

ندارد و تعلیم مییابد؛ در بیان علبت ایبن دیبدگاه آمبده اسبت «اگبر شبارع در خصبوص
واقعهای ابتداءً و بدون اینکه از آن سؤال شود حکلی را بهصورت عام بیان دارد ،آنچه عرفا
متبادر میشود این است که شارع عام را اراده کرده است لکن اگر در پاسخ به سبؤال باشبد
اینکه شارع ابتداءً به مسئله ورود نکرده و در مقام پاسخ برآمده اسبت ظهبور در اختصباص
حکم به مورد سؤال دارد» (البخاری ،بیتا ،ج266 :2؛ الزرکشی1010 ،ق ،ج.)216 :0
در خصوص قول مزبور باید گفت در مواردی که داللت عام ببه موجب

وضبع اسبت،

تبادر عرفی نقشی در تخصیص یا عدم تخصیص ندارد و در مبواردی کبه داللبت عبام ببه
موج

اطالق و به کلک مقدمات حکلت اسبت ،در اینکبه آیبا تقبدم سبب

میتواند قرینهای بر اختصاص مسب

به سب

ببر مسبب ،

باشد یا خیر فرقی نلیکند که سبب

صبدور

حکم ،سؤال بوده باشد یا وقوع حادثهای باشد ،چنانکه اگر حکبم در پاسبخ ببه پرسبش از
واقعه ای خاص صادر شود ،اختصاص حکم به واقعه متبادر میشود ،در جایی کبه حکلبی
بهصورت ابتدایی نیز در مورد واقعهای صادر میشود صرف عدم بیان حکم تا قبا از وقبوع
حادثه خاص و تأخر آن از حادثۀ جزئی میتواند موج
حادثه شود.

تبادر عرفی اختصاص حکم به آن
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 .8ارزیابی ادله
 .1 .8ادلۀ قول مشهور

 .3 .3 .8دلیل اول
مقتضی برای علوم موجود و مانع از آن مفقود است (محقبق حلبی1029 ،ق106 :؛ عالمبه
حلببی1020 ،ق ،ج990 :2؛ قلببی1095 ،ق ،ج105 :2؛ طباطبببایی009 :1216 ،؛ طباطبببایی
الحکیم1021 ،ق ،ج902 :1؛ منصوری1020 ،ق ،ج)10 :0؛ توضبیح اینکبه عبام داللبت ببر
علوم میکند و چیزی که بتواند مانع ایبن داللبت شبود وجبود نبدارد؛ سبب
هیچگونه داللتی بر تخصیص ندارد تبا مبانع از داللبت عبام شبود و ذکبر سبب
علومیت مسب

خباص نیبز
ببا اعتببار

منافاتی ندارند (شهید ثانی1016 ،ق.)216 :

در این مورد گفته شده است« :علومیت لفظ معتببر اسبت ،زیبرا مقتضبی ببرای علبوم
موجود است و وارد شدن عام در محا خاص مانع این علومیت نلبیشبود چراکبه سبب
خاص به هیچیک از داللتهای سهگانه (مطابقبه ،تضبلن و التبزام) ببر تخصبیص داللبت
نلیکند و منافاتی نیز بین سب

خاص و مسب

عام وجبود نبدارد تبا در ایبن تنبافی بنبابر

تخصیص نهاده شود .به عالوه در موارد تنافی عام و خاص ،در صبورتی بنبا ببر تخصبیص
نهاده میشود که عام و خاص برابر باشند لکن خاص ضبعیف نلبیتوانبد عبام صبحیح را
تخصیص بزند؛ هلچنان که آنچه موافق تقیه است نلیتواند مخبالف ببا تقیبه را تخصبیص
بزند و مخالف قرآن ،موافق قرآن را تخصیص نلیزند و هلانگونه که آنچه متن یبا داللبت
آن ضعیف است نلیتواند مخصص قوی باشد» (بهبهانی1010 ،ق.)116 :
این دلیا مبتنی بر دو مقدمه است که در صورت تلامیت این دو مقدمه استدالل مزببور
صحیح است:
 .3 .3 .3 .8مقدمۀ اول :مقتضی برای عموم ،موجود است.
هلانگونهکه گذشت ،مقتضای علوم گاه الفاظی است که برای افادۀ علوم وضع شدهانبد و
گاه علوم از اطالق کالم استفاده میشود؛ بهعبارت دیگر ،علوم گباه وضبعی اسبت و گباه
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اطالقی .حکم عام صادرشده بر سب

خاص نیز گاه دربردارندۀ الفاظ وضعشده ببرای عبام

است و گاه علومیت آن از اطالق استفاده میشود.
 .2 .3 .3 .8مقدمۀ دوم :امری وجود ندارد تا مانع اثر مقتضی شود.
عالمه حلی در مورد این مقدمه ،استدالل محلد بن ابی بکر رازی ،فقیه حنفی ،را ایبنگونبه
بیان داشته است که «مانعی در اینجا موجود نیسبت مگبر خصبوص سبب

کبه صبالحیت

مانعیت ندارد» (عالمه حلی1020 ،ق ،ج.)996 :2
حال باید دید صالحیت مانعیت خصوصیت سب

نسبت به هریک از مقتضبیات علبوم

چگونه است؟ و این هلان سؤالی است که میتواند در تبیین دیدگاه سبوم نیبز مفیبد واقبع
شود ،چراکه دیدگاه مزبور متوقف بر تفاوت تأثیر خصوصیت سبب

نسببت ببه مقتضبیات

علوم است.
الف) مانعیت خصوصیت سبب نسبت به عموم وضعی
دلیا عامی که علوم آن وضعی است حجتی تام و مستقا است و تنهبا ،دلیلبی خباص کبه
واجد مفهوم است میتواند با این عام تنافی داشته و بر آن مقبدم شبده و مبانع حجیبت آن
شود (محلدی ،بیتا ،ج)910 :1؛ حال آنکه خصوصیت سب

دارای مفهومی که صبالحیت

تخصیص داشته باشد نیست ،چراکه اثبات شیء نفی ما عدا نلیکند و نلیتوان گفت چبون
حکم عام در این مورد خاص ثابت شده است ،برای موارد دیگر ثابت نلیشود؛ لذا عام ببر
علوم خودش باقی خواهبد مانبد و در مبواردی کبه علومیبت مسبب
وضعشده برای علوم است ،خصوصیت سب

ببه موجب

الفباظ

نلیتواند مانع تأثیر عام شود؛ هلانگونبهکبه

برخی فقها نیز اشاره کردهاند نهایت چیزی که میتوان گفت این اسبت کبه داللبت عبام در
مورد سب

خاص ،قویتر از داللت آن در غیبر سبب

 ،) 991نه اینکه در غیر سب
سب

اسبت (عالمبه حلبی1020 ،ق ،ج:2

داللتی نداشته باشد .چنانچه گفته شود اینکه مسب

عام بعد از

اختصباص ببه سبب

دارد (ر.ک:

خاص ذکر شده است اشعار دارد به اینکبه مسبب

عالمه حلی1020 ،ق ،ج ،)996 :2در پاسخ گفته میشود در مواردی که علوم وضعی است،
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صرف اشعار داشتن مانع داللت عام بر علوم نلیشود ،زیرا هلبانگونبهکبه گذشبت دلیبا
عامی که علوم آن وضعی است حجتی تام است و تنهبا ،دلیلبی خباص کبه واجبد مفهبوم
است ،میتواند مانع حجیت آن شود.
ب) مانعیت خصوصیت سبب نسبت به عموم اطالقی
بنابر نظر جلع کثیری از اصولیان با توجه به اینکه داللت مطلق بر علوم و شبلول ،وضبعی
نبوده و به کلک مقدمات حکلبت اسبت ،داللتبی ضبعیف اسبت و صبرف وجبود آنچبه
صالحیت قرینه واقع شدن را دارد ،برای اجلال و عبدم تلامیبت اطبالق کفایبت مبیکنبد
(خوانساری02 :1910 ،؛ مکبارم شبیرازی1021 ،ق ،ج)119 :2؛ چنانکبه در تفباوت عبام و
مطلق گفته شده است« :علوم نسبت به اطالق وضع محکبمتبری دارد و کلتبر در معبرض
تزلزل است و برای شکستن حریم علبوم ،مخصبص محکبم و قاببا تبوجهی الزم اسبت
درحالیکه مطلق از چنین استحکامی برخوردار نیست و بیشتر در معرض تقییبد و محبدود
شدن است ،یعنی شلول اطالق در سبایه مقبدمات حکلبت اسبت و هرگباه یکبی از ایبن
مقدمات متزلزل شود شلول اطالق متزلزل میشود ،اما عام اینطور نیست و شلولش ناشی
از وضع است» (محقق داماد ،1962 ،ج.)159 :1
در این مورد که آیا سب

خاص صالحیت قرینه واقع شدن برای عدم تلامیت اطالق را

دارد یا خیر ،شلاری از اصولیان به صالحیت سبب
تصریح کرده و سب

ببرای منبع داللبت اطبالق ببر شبلول

خاص را قرینه صارفه دال بر عدم اطالق دانستهانبد (صبدر1051 ،ق،

ج .) 900 :2برخی نیز با اشاره ببه اینکبه بعیبد نیسبت در چنبین مبواردی اصبا ببر اعتببار
خصوصیت سب

باشد ،اظهار داشتهاند در مواضع مزبور ،میبایسبت حبداقا در حکبم ببه

علومیت لفظ یا خصوصیت سبب

توقبف کبرد (طباطببایی009 :1216 ،؛ کلباسبی:1910 ،

 .)120بهنظر میرسد ورود مطلق پس از سب
مسب

به سب

و مقدم بودن سب

بر مسب  ،به اختصباص

اشعار دارد؛ چنانکه برای مثال اگبر پبس از صبحبت کبردن دو شبخص در

مورد گوشت گوسفند ،یکی از ایشان از دیگری بخواهد برای او گوشت بخرد ،مقدم ببودن
صحبت ایشان بر این درخواست به اختصاص تقاضا نسبت به گوشت گوسفند اشبعار دارد
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و هرچند در عام وضعی صرف اشعار داشتن مانع داللت عام نلیشود ،لکبن در مبورد عبام
اطالقی ،با عنایت به ضعف داللت مطلق بر شلول ،اشعار میتواند موج

تزلبزل مقبدمات

حکلت و اطالق شود.
 .2 .3 .8دلیل دوم
اجلاع :صحابه و تابعان و عللای پس از ایشان هلواره ببه علومباتی کبه در مبورد اسببا
خاص وارد شدهاند علا کردهاند؛ چنانکه بیشتر علومات در آیات قرآن بر اسببا

خباص

وارد شده و مورد تلسک عللا واقع شدهانبد (شبیرازی1051 ،ق ،ج910 :1؛ عالمبه حلبی،
) 101 :1915؛ این علا کردن اصحا
سب

و عللا بیانگر اجلاع ایشان بر عدم اختصاص عام به

خاص است (السبکی1011 ،ق ،ج116 :9؛ قلی1095 ،ق ،ج.)105 :2
دو ایراد بر این دلیا وارد میشود :اوالً چنین اجلاعی محقق نیست ،زیرا مبوارد زیبادی

را نیز میتوان یافت که اگرچه برخی احکام در قرآن کریم با الفاظ عام وارد شدهانبد ،لکبن
بر اسبا

خاص تطبیق داده شدهاند (برای مثبال ر.ک سبیوطی ،1969 ،ج195 :1؛ طبرسبی،

1050ق ،ج205-200 :0؛ معرفت150 :1900 ،و  .)150چنانچه گفته شود احتلال دارد علت
تطبیق بر اسبا

خاص ،وجود قرینه بوده باشد ،در پاسخ گفته میشبود هلبین احتلبال در

مورد علا به علومات نیز وجود دارد؛ ثانیاً علا کردن عللا به علومات قرآنی به این دلیبا
بوده است که بیان احکام مزبور از طریق وحی این ظن را بهدنبال دارد کبه آنهبا ببه وقبایع
مذکور اختصاص ندارند (عالمه حلی1020 ،ق ،ج )990 :2و اجلاع متکی بر ظن ،نبوعی از
اجلاع مدرکی است که در کت

اها سنت از آن بهعنوان اجلباع ظنبی یباد شبده اسبت و

اجلاع مدرکی نزد امامیه فاقد اعتبار است.
 .1 .3 .8دلیل سوم
ذکر شود ،داللت بر علوم میکند و ایبن داللبت ببر علبوم ببه

مسب

عام اگر بدون سب

موج

اقتضای خود عام است ،نه اینکه به موج

خاص باشد و عدم سبب

در

عدم سب

داللتهای لفظی جایگاهی ندارد و داللت علوم ،لفظی اسبت و وقتبی داللبت مسبب

ببر
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علوم مستفاد از لفظ باشد ،لفظ خواه با وجود سب

وارد شبود خبواه در عبدم سبب

وارد

شود داللت بر علوم میکند (شیرازی1051 ،ق ،ج.)910 :1
به این استدالل نیز خدشه وارد میشود؛ از این حیب که هرچند در مورد عبام وضبعی،
داللت الفاظ بر علوم در فرض تجرد و اقتبران یکسبان اسبت ،لکبن در خصبوص علبوم
اطالقی ،این داللت در صورت تجرد و اقتران متفاوت است؛ هلبانگونبهکبه در حقیقبت و
مجاز اینگونه است (عالمه حلی1020 ،ق ،ج )990 :2و اینکه لفظی در فرض تجرد و عدم
وجود سب  ،حلا بر اطالق شود منافاتی ندارد با اینکه هلان لفظ در فرض انضلام به چیز
دیگری از قبیا سب

خاص ،داللت بر اطالق نداشته باشد.

 .4 .3 .8دلیل چهارم
عرف؛ در نتائج االفکار آمده است« :در مواردی که سب

صدور خطا  ،سبؤالی اسبت کبه

پاسخ اعم از مورد سؤال در محا سؤال است ،علومیت لفظ معتببر اسبت نبه خصوصبیت
و دلیا آن عرف است» (قزوینی ،1201 ،ج)12 :1

سب

ضعف این استدالل روشن است ،زیرا هلانگونهکه اشاره شد ،عرف در بسیاری مبوارد،
به اعتبار خصوصیت سب

حکم میکند ؛ چنانکبه اگبر شخصبی پبس از سبخن کسبی کبه

میگوید «نزد من غذا خوردی» ،سوگند بخورد «به خدا سوگند غذا نخبوردم» ،حنبب قسبم
نسبت به تلام غذاهایی که خورده است ،واقع نشده بلکه تنها نسبت به غبذایی کبه نبزد آن
شخص خورده واقع میشود و عرف سب

این تخصیص میشود.

 .3 .3 .8دلیل پنجم
علومیت لفظ معتبر است ،زیرا اگر سؤال عبام باشبد و جبوا
جوا
آ

خباص باشبد خصوصبیت

معتبر است؛ برای مثال اگر از وضو گرفتن با آ  ،سؤال شود و در پاسخ گفته شبود
دریا طهور است ،خصوصیت پاسخ معتبر است نه علومیت سؤال؛ لذا ببرعکس آن نیبز

درست است و اگر سؤال خاص باشد و جوا
1051ق ،ج.)910 :1

عام باشبد جبوا

معتببر اسبت (شبیرازی،
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چنین استداللی ،قیاس است که نزد فقیهان امامیه اعتباری ندارد.
 .2 .8ادلۀ مخالفان مشهور

 .3 .2 .8دلیل اول
اگر گفته شود که پاسخ بر علومیت خود باقی است ،مطابقت بین سبؤال و جبوا

از ببین

میرود (السبکی1011 ،ق ،ج.)121 :9
این استدالل دو ایراد دارد؛ اوالً ،مطابقت بین سؤال و جوا

با افادۀ آنچه مقتضی سؤال

است حاصا میشود و اینکه پاسخ ،بیش از این مقدار را افاده کند منافاتی با مطابقت ندارد؛
بهعبارت دیگر ،پاسخ صحیح ،پاسخی است که شاما آنچه مورد سبؤال واقبع شبده اسبت
بشود؛ اگرچه غیر مورد سؤال را نیز در بربگیرد (طوسی1010 ،ق ،ج902 :1؛ قلی1095 ،ق،
ج .) 105 :2دیگر اینکه ،عدول کردن از سؤال در جوا  ،امری جایز است؛ چبه اینکبه اگبر
آ  ،خوردن طعام و صید کردن حالل است؟» و در پاسخ گفتبه

سائا بپرسد که «آیا شر

شود که «خوردن طعام ،واج

و شر

آ  ،مستح

و صید کردن ،حبرام اسبت» ،تبعیبت

کردن از این احکام ضروری است ،هرچند سؤال از اباحه بوده و حکلی که در پاسخ آمده،
وجو

و حرمت و استحبا

است (غزالی ،بیتا.)000 :

 .2 .2 .8دلیل دوم
اگر پاسخ به غیر از سب

نیز تعلیم یابد ،تخصیص سبب

و اخبراج آن (از حکبم عبام) ببا

اجتهاد جایز است هلانگونه که در غیر آن جایز است و اگر حکلی عام باشد ،میتبوان ببا
اجتهاد ،هر موردی را تخصیص زد حتی سب

را؛ تالی باطا است یعنبی تخصبیص سبب

جایز نیست و مقدم نیز باطا است (غزالی ،بیتا000 :؛ السبکی1011 ،ق ،ج.)120 :9
در این مورد گفته میشود که عدم جواز اخراج سب

به این دلیا اسبت کبه آن مبورد،

بهمنزل ۀ مورد منصوصی است که در شلولیت عام نسببت ببه آن قطبع وجبود دارد و هبیچ
اختالفی نیست در اینکه پاسخ عام شاما سب
غیر سب

میشود و نزاع در این است کبه آیبا شباما

نیز میشود یا خیر (قلی1095 ،ق ،ج.)101 :2
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 .1 .2 .8دلیل سوم
اگر عام به سب

اختصاص نداشته باشد ،نقا سبب

و اهتلبام راویبان در ضببط و تبدوین

روایات چه فایدهای دارد؟ این امر ،دلیلی جبز اختصباص مسبب

ببه آن نبدارد (السببکی،

1011ق ،ج.)121 :9
این دلیا نیز مردود است ،زیرا فواید بسیاری برای نقا سب

متصور است :از جللبه .1

شناخت شأن ورود حکم .2 ،دانستن اینکه سب  ،مصداقی است کبه قطعباً مشبلول حکبم
میشود؛ مبادا با اجتهاد خارج شود .9 ،شناخت سیرهها و حکایتهبا (غزالبی ،ببیتبا000 :؛
قلی1095 ،ق ،ج.)101 :2
 .4 .2 .8دلیل چهارم
اگر کسی پس از سخن کسی که میگوید «نزد من غذا خوردی» ،سوگند بخبورد «ببه خبدا
سوگند غذا نخوردم» حنب قسم نسبت به تلام غذاهایی که خورده است ،واقع نشبده بلکبه
تنها نسبت به غذایی که نزد آن شخص خورده واقع میشود .حال آنکه اگر سب  ،مخصص
عام نباشد حنب قسم نسبت به تلام غذاهایی که خورده است ،حاصا میشود و حال آنکبه
بطالن این موضوع نزد فقها اتفاقی است (السبکی1011 ،ق ،ج.)121 :9
این مثال از مواردی است که پاسخ سؤال غیرمستقا بوده و برای داللت بر معنا وابسبته
به سؤال است؛ چه اینکه عرف در چنین مواردی بر اختصاص پاسخ به مبورد سبؤال حکبم
میکند.
 .9نتیجه
از مجلوع مطال

مذکور میتوان استفاده کرد که سبه دیبدگاه شبایان توجبه در خصبوص

قاعدۀ العبرۀ بعلوم اللفظ ال بخصوص السب

وجود دارد:

دیدگاه اول :مشهور قائا به تلامیت قاعده بوده و در مواردی که حکلی عبام در مبورد
سببی خاص صادر شده است ،علومیت حکم را معتبر میدانند .این قول مبتنی بر چند دلیا
است؛ دلیا اول که وجود مقتضی برای علوم و مفقود بودن مانع است اخص از مدعا ببوده

  434پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،81شمارۀ  ،2تابستان 8048

و هرچند اعتبار علومیت حکم رادر مواردی که حکم صادرشده از علوم وضعی برخوردار
است ،اثبات میکند ،اما توان اثبات ادعا در مواردی را که حکم از علوم اطالقی برخبوردار
است ندارد؛ زیرا خصوصیت سب

مانع تلامیت اطبالق اسبت .دلیبا دوم مشبهور اجلباع

عللی است که بهدلیا وجود موارد نقض و مدرکی بودن باطا است .دلیا سوم ایشان مبنی
بر اینکه داللت مسب
خواه در عدم سب

بر علوم مستفاد از لفظ بوده و لفظ خواه با وجود سبب

وارد شبود،

وارد شود داللت ببر علبوم مبیکنبد نیبز تنهبا در مبواردی کبه حکبم

صادرشده از علوم وضعی برخوردار است ،پذیرفته میشود .دلیبا دیگبر عبرف اسبت کبه
ضعف آن روشن است ،زیرا عرف در بسیاری موارد ،ببه اعتببار خصوصبیت سبب
میکند و آخرین دلیا ایشان مبنی بر اینکه اگر سبؤال عبام باشبد و جبوا
خصوصیت جوا
جوا

حکبم

خباص باشبد،

معتبر است؛ ازاینرو برعکس آن نیز درست است و اگر سؤال خباص و

عام باشد ،جوا

معتبر است ،قیاس محض است که نزد امامیه اعتباری ندارد.

دیدگاه دوم :برخی معتقدند که سب  ،مخصص مسب

اسبت و حکبم ببه هلبان مبورد

خاص اختصاص مییابد و ادلهای نیز بیان داشتهاند؛ اولبین دلیبا ،عبدم مطابقبت سبؤال و
جوا

در فرض اعتبار علومیت مسب

است که دو پاسخ دارد؛ اوالً ،اینکه پاسخ ،افزونببر

مورد سؤال شاما غیر مورد سؤال نیز شود ،منافاتی با صحت پاسبخ نبدارد و دیگبر اینکبه،
عدول کردن از سؤال در جوا  ،امری جایز است؛ دلیا دوم ،عبدم جبواز اخبراج سبب
حکم عام است که گفته شد این امر به این دلیا اسبت کبه سبب

از

خباص ،ببهمنزلبۀ مبورد

منصوصی است که در شلولیت عام نسبت به آن قطع وجود دارد و این منافاتی با عام بودن
مسب

ندارد .دلیا سوم مبنی بر اینکه اگر عام به سب

اختصاص نداشته باشد ،نقبا سبب

فایدهای نخواهد داشت مردود است ،زیرا فواید بسیاری برای نقا سب

متصور است .دلیبا

آخر ایشان این است که اگر کسی پس از سخن کسی که میگوید «نزد من غبذا خبوردی»،
سوگند بخورد «به خدا سوگند غذا نخوردم» حنب قسم نسبت به تلام غذاهایی که خبورده
است ،واقع نشده ،بلکه تنها نسبت به غذایی که نزد آن شخص خورده واقع میشبود؛ لکبن
این مثال از مواردی است که عرف بر تخصیص داللت میکند.
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دیدگاه سوم :برخی معتقدند که چنانچه داللت لفظ بر علبوم ببه موجب
علومیت مسب

معتبر است ،لکن اگر داللت لفظ بر علوم به موج

وضبع باشبد،

اطالق باشد ،علومیت

آن معتبر نیست .این دیدگاه با توجه به آنچه ذیا دلیا اول قول نخست بیان شد ،صحیحتبر
بهنظر میرسد  ،زیرا در مواردی که علومیبت مسبب

وضبعی اسبت مقتضبی ببرای علبوم

موجود و مانع از آن مفقود است ،ازاین رو به اعتبار علومیت مسب  ،حکم میشود و اصبا
بر تسری حکم است ،مگر اینکه دلیلی بر عدم تسری وجود داشته باشد و در مبواردی کبه
علومیت مسب
حکم به سب

اطالقی است ،با توجه به وجود سب

خاص بهعنوان قرینهای بر اختصاص

و عدم تلامیت اطالق ،اصا بر عدم تسری مسب

تسری اقامه شود.

است ،مگر اینکه دلیلی ببر
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