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Abstract:
The function of Generalities and Absolutes of the Qur’an and the 

Sunna in resolving jurisprudential matters is among the common 
principles used by the jurists. However, the method of applying 
them with the new issues and conditions of their usage is among the 
high demand topics within the modern jurisprudence matters. 

This article is responsible to elucidate a primary step in using the 
Generalities and the Absolutes in resolving new issues; meaning 
learning various types of the Generalities and the Absolutes com-
pletely when faced with new issues and the method of using them in 
various situations. 

The innovation of this article, aside from using two methods 

1 . Khademi Kusha. M.A (2020) ; “Method of Applying Generalities & Absolutes in Resolving 
New Issues”; Jostar- Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 19 ; Page: 7 - 32  - Doi: 10.22081/
jrj.2020.56449.1946; This article is taken from a research in Islamic Sciences and Culture Academy 
under the title of “ Comprehensiveness of Generalities and Absolutes Regarding New Issues”.

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol 6 ;  No 19 ;  Summer 2020
Print ISSN 2476-7565                              Online ISSN 2538-3361



8

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.6 , No. 19
 Summer  2020

of rational and common knowledge, is providing all of the various 
forms of the Generalities and the Absolutes in regards to the new 
issues within a logical structure along with proper method to apply 
in every case.

Keywords: Generalities, Absolutes, New Issues, Absoluteness, 
Generality.
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محمدعلی خادمی کوشا2

چکیده
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و ســـنت در حّل مســـائل فقهی اجمااًل از اصول 
مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از 
عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و 

مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است.
این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای 
حّل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه 

با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف.
نوآوری این مقاله ضمـــن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های 
مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان 

روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
کلید واژه ها: عمومات و مطلقات، مسائل مستحدثه،  اطالق، عموم.

1 . این مقاله برگرفته از پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با عنوان »شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل 
مستحدثه« است و در سال 1395 در مباحث خارج فقه نگارنده در حوزه علمیه قم نیز ارائه شده است.

khademi@isca.ac.ir  2 . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قمـ  ایران؛

سال ششم، شماره پیاپی 19 ،  تابستان 1399

فصلنامۀ
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مقدمه
یکی از اصول مورد اتفاق و مفروض فقه در حل مسائل مستحدثه، پاسخگو بودن 
فقه در همه عرصه های زندگی بشری است که با تنوع چشمگیر موضوعات نوپدید 
در زندگی بشری، فقیهان را در برابر انبوهی از مسائل جدید یاری می رساند تا بتوانند 

پاسخ هایی مبتنی بر روش معتبر فقهی ارائه دهند. 
بیشـــترین توجه فقیهان در حّل مسائل مستحدثه به منبع وحی الهی و سنت سنّیه 
پیامبر و اهل بیت پاک او  است که در قالب ادله لفظی و بیشتر به صورت الفاظ 
عام و مطلق ارائه شده است؛ به همین دلیل، موضوع مباحث اصول فقه در حّل مسائل 

فقهی جدید، مباحث مربوط به عمومات و مطلقات کتاب و سنت است. 
بهره گیری از عمومات و مطلقات کتاب و ســـنت در موضوعات مستحدثه از 
جهاتی مورد چالش قرار گرفته است. شناخت این چالش ها و روش زدودن شبهات 
موجود و در نهایت، وصول به یک نتیجه متقن فقهی، نیازمند بررســـی این مسئله به 

عنوان یک مسئله اصولی است.

1( تبیین مشکل، پیشینه تحقیق و جایگاه روش بهره گیری از عمومات و مطلقات
مســـائل مســـتحدثه و موضوعات جدید در فقه اسالمی آن دســـته از مسائل و 
موضوعات است که حکم شرعی آن منصوص نیست؛ اعّم از اینکه آن موضوع در 
گذشته وجود نداشته یا وجود داشته است، ولی برخی از ویژگی ها و شرایط و قیودش 
تغییر کرده و آن را موضوعی جدید جلوه داده اســـت. برای قســـم اّول می توان به 
کارت های اعتباری که سابقه ندارد، مثال زد و برای قسم دوم می توان بحث از مالّیت 
بدن و خون را می توان مطرح کرد. این امور هر چند در سابق نیز وجود داشت، ولی 
در زمان های گذشته مالّیت نداشت؛ زیرا استفادۀ مشروع از آن ها ممکن نبود )مکارم 

شیرازی، 1427 ق، 459).
از آنجا که تصور یا تحقق موضوعات نوپیدا در عصر صدور روایات، مشـــکل یا 
باورناپذیر بود، در منابع فقه و اصول به شکل خاص مورد توجه نبودند، ولی فقیهان 
در هر زمانی بنا به اقتضائات آن ها مواجه و در پی حّل مســـائل فقهی متعلق به آن ها 
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به اجتهاد و استنباط می پرداختند. در این مسیر، حجیت عمومات و مطلقات قرآن و 
سنت در استنباط احکام فقهی در مسائل مستحدثه به گونه های مختلف مورد تردید 

واقع شده است.
متونی که به بررسی فقهی مسائل مستحدثه پرداخته اند، اغلب قریب به اتفاق آن ها 
به مباحث اصولی آن و خصوصًا به روش حل مســـائل مستحدثه نپرداخته اند و بدون 
مقدمه صرفًا حل فقهی مســـئله را طرح نموده اند. در برخی از این متون منشأ تردید و 
مشکل اصلی در شمول عمومات و مطلقات نسبت به مصادیق جدید، صرفًا فقدان 
این مصادیق در عصر صدور آیات و روایات دانسته شده است؛ به همین دلیل، مشکل 
را با در نظر گرفتن اینکه احکام شرعی و خطابات قرآنی به صورت قضایای حقیقیه 
هستند، قابل حل دانسته اند )مکارم شیرازی، 1422 ق، 254) و برخی نیز با توجه به حقیقی 

بودن قضایای شرعی، شمول مذکور را مفروض دانسته اند )سند بحرانی، 1428 ق، 443).
در برخی دیگر از متون فقهی معاصر تصور شـــده که مشکل در صدق عناوین 
عمومات و مطلقات اســـت؛ به همین دلیل، با اثبـــات عدم دخالت زمان در صدق 
عنوانی، مشکل را حل کرده و در حل مشکل شمول عمومات و مطلقات نسبت به 
موضوعات مستحدثه، ضابطه اصلی را وجود صدق عرفی دانسته اند )قائینی، 1424 ق، 

.(95/1
  تبیین منشـــأ مشکل در متون مذکور در حالی است که مشکل اصلی در حکم 
فقهی مسائل مستحدثه پس از حقیقی بودن قضایای شرعی و قسمت اعظمی هم پس 
از وجود کاربرد عرفی، در عـــرف امروز خودنمایی می کند و گرنه با خارجیه بودن 
قضایای شـــرعی یا بدون صدق عنوانی و بدون تطبیق معانی بر مصادیق جدید اساسًا 
بحثی در عدم شـــمول و عدم حجیت عمومات و مطلقات نیست. بنابراین، موارد 

مذکور نمی توانند منشأ اصلی مشکل باشند.
وجـــود چالش مذکور در پژوهش های فقهی برای حل مســـائل نوپدید گویای 
این است که مهمترین گام اصولی در فقه مسائل مستحدثه ابتدا شناخت روش های 
بهره گیری از عمومات و مطلقات و سپس دفع موانع و چالش های استناد به آن هاست. 
با این نگاه، برای رفع چالش ها و هموار نمودن مسیر استفاده از عمومات و مطلقات 
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الزم اســـت در هر دو محور تحقیق شـــود. به همین منظور، برای هر یک از این دو 
محور در مقاله حاضر موضوع نخست، یعنی روش بهره گیری از عمومات و مطلقات 

در استنباط حکم فقهی مسائل جدید ارائه می شود.
نوآوری و وجه تمایز این نوشتار منشأشناسی مشکل و ارائه صور گوناگون مسئله 
و روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در هر کدام از آن صور اســـت؛ لذا این 
مقاله به روش شـــناخت صدق عرفی یا تطبیق عمومات و مطلقات بر موضوعات 
جدید و اقســـام آن ها و شـــناخت گونه های تحقق مقتضی حجیت در این الفاظ 

پرداخته است.  
بررســـی اشـــکاالت وارد بر حجیت عمومات و مطلقات، حکایت از این دارد 
که منشأ آن ها فقدان آشـــنایی کافی با روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در 
حل فقهی مسائل اســـت. علت این امر، به بی توجهی به وجود حالت های مختلف 
عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل جدید و در نتیجه، غفلت از روش مناسب 

در هر مورِد ادعاِی نادرستی استفاده از عمومات و مطلقات مطرح شده می باشد.
روش فقیهان برای اســـتنباط حکم موضوعات با استفاده از عناوین عمومات و 
مطلقات، بهره گیری از صدق اســـامی و عناوین عام و مطلق بر موضوعات است؛ 
به گونه ای که قاعده »االحکام تابعة لالسماء« مورد استناد مشهور فقیهان قرار گرفته 
است )خوانساری، بی تا، 459/3؛ مجلســـی، 1406 ق، 206/1؛ نراقی، بی تا، 73؛ بحرالعلوم بروجردی، 
1427 ق، 125/1؛ حائری طباطبایی، 1418 ق، 136/2؛ مجاهد حائری، 658؛ نراقی، 1417 ق، 205). این 
روش نسبت به موضوعات جدید نیز جاری است، ولی با توجه به تنوع انواع عمومات 
و مطلقات در مواجهه با موضوعات جدید و تفاوت روش کشف صدق عنوانی، الزم 

است صورت های گوناگون مسئله مورد مالحظه قرار گیرد.

2( مبانی و پیش فرض ها 
 اموری که در این پژوهش مبنا و مفروض گرفته شده به قرار ذیل است:

 1-  روش صحیـــح در تعیین معنای ظواهر الفاظ شـــرعی از جمله عمومات و 
مطلقات، بهره گیری از عرف و لغت عصر تشـــریع است و راه کشف عرف عصر 
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تشریع نیز عرف امروز است تا زمانی که خالف آن روشن نشود.
2-   عمومات و مطلقات قرآنی برای همه مردم حتی غیر مشافهین حجیت دارد. 
بر خالف ظاهر ســـخن میرزای قمی )قمـــی، 1430ق، 263/4) و صاحب معالم )عاملی، 

بی تا،193) چنان که برخی بزرگان فقه )انصاری، 1383، 96/3). به آن اشاره کرده اند.
3- بررســـی نقش عمومات و مطلقات کتاب و سنت در این پژوهش مبتنی بر 

حقیقی بودن قضایای شرعی است که مورد پذیرش اصولیان نیز می باشد.
4- اعتبار قرآن و ســـنت و جایگاه رفیع این دو در هدایت بشر  به معنای حجیت 
عمومات و مطلقات در مصادیق جدید نیست، بلکه مقتضی حجیت در ادله لفظی، 

فراهم آمدن شرایط ظهور لفظی و فقدان موانع ظهور است.
5- مفاد الفاظ مطلق و نیز مواد عمومات بنا بر شـــرط بودن اطالق در مدخول 
ادات عموم، به صورت البشرط اســـت که مقتضای آن رفض القیود است نه جمع 

القیود.

3( روش شناخت صدق عنوانی عمومات و مطلقات بر موضوعات جدید
عناوین عام و مطلق در مواجهه بـــا موضوعات جدید از جهت کاربرد عرفی از 
دو حال سلبی و اثباتی خارج نیست به گونه ای که یا کاربرد عرفی دارند یا ندارند که 

روش شناخت صدق عنوانی در هر کدام از این دو حالت متفاوت است.

3-1 .  روش شناخت صدق عنوانی در الفاظ دارای کاربرد عرفی
اگر در محـــاورات عرفی عناوین عمومات و مطلقـــات در موضوعات جدید 
اســـتعمال می شوند، با اســـتفاده از کاربرد عرفی می توان صدق عنوانی عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید را به دســـت آورد؛ بدین صورت که با وجود استعمال 
عرفی با دو شرِط حقیقی بودن استعمال و حادث نبودن معنا، شاهدی عرفی بر صدق 
معنای موضوع له لفظ در موضوعات جدید اســـت؛ چرا که با این دو شرط غیر از 
وجود صدق عنوانی وجه دیگری برای صحت کاربرد یادشـــده وجود ندارد؛ برای 
مثال، وقتی لفظ »ســـالح« در مورد ابزارهـــای جدید کوچک و بزرگ، دیجیتال و 
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غیر آن که فقط برای شـــکار یا جنگ باشد، کاربرد حقیقی دارد و از طرفی، یقین 
داریم که این کاربرد به سبب وضع جدید نیست، به شهادت عرف معلوم می شود که 
ابزارهای جنگی جدید مصداقی برای معنای لفظ »ســـالح« است؛ در نتیجه، وقتی 
واژه »سالح« به صورت مطلق در ادله احکام به کار رفته باشد، همه احکام مربوط به 
آن در همه ابواب فقهی شامل ابزارهای جدید می شود. چنان که فقیهان دلیل وجود 
و عدم احکام سالح در ابزارهای غیر منصوص جنگی، شکاری و ابزارهای دفاعی 
را وجود صدق عرفی ذکر کرده اند )طوســـی، 1400 ق، 366؛ عالمه، 1419 ق، 467/2؛ عاملی، 
1421 ق، 515/1؛ انصاری، 1415 ق، 150/1؛ اصفهانی، 1422 ق، 599؛ قّمی طباطبایی، 1426 ق، 618/10؛ 

اض کابلی، بی تا ، 274). فیَّ

3-2. روش شناخت صدق عنوانی در الفاظ فاقد کاربرد عرفی
نسبت به الفاظ بدون کاربرد عرفی، روش عرفی مذکور امکان پذیر نیست، بلکه 
با استفاده از روش عقلی، شناخت صدق عناوین بر موضوعات جدید در دو مرحله 
انجام می شود: ابتدا با تحلیل مفهومی موضوعات جدید باید عناصر و ارکان مفهومی 
آن ها را شناسایی کرد؛ سپس عناصر اصلی را با معنای مقصود نصوص شرعی مقایسه 
و تطبیق نمود. در صورت وجود انطباق معنا بر عناصر موجود، صدق عنوانی عمومات 
و مطلقات بر موضوعات جدید دست یافتنی است. البته به گفته محقق نائینی، تطبیق 
مذکور بر خالف روش نخست از جنس امور تکوینی و انطباق واقعی معناست و از 

نوع استعمال نیست تا حقیقت یا مجاز باشد )نائینی، 1376، 93/1).
هر دو روش مذکور در مواجهه با موضوعات جدید مورد استفاده است و اگر هر 
کدام از این دو با مشـــکلی مواجه شود، باید از دیگری استفاده کرد و در بیان اقسام 
مواجهه عمومات و مطلقات با موضوعات جدید از هرکدام شروع به تقسیم شود. در 
برخی صور به دیگری منتهی می شـــود که البته راه کاربرد عرفی به جهت آسانی آن 
پیشتر و بیشتر مورد استفاده است. به همین دلیل، در بیان اقسام ابتدا از وجود استعمال 

عرفی آغاز می کنیم.
4( صور عمومات و مطلقات در مواجهه با موضوعات جدید
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باید توجه داشت که یکی از امور رهزن در استنباطات فقهی در استفاده از ظواهر 
الفاظ خصوصًا در مسائل مســـتحدثه رجوع به کاربردهای عرفی در زمان استنباط 
برای کشف صدق عنوانی در زمان صدور نصوص است؛ چنان که مالحظه می شود، 
در مباحث مربوط به مسائل مستحدثه، گاهی به استعماالت عرفی در عصر کنونی 
استناد می شود، در حالی که استعمال عرف جدید همیشه نمایانگر صدق عنوان مورد 
نظر نیست؛ بنابراین، نیاز به ارائه ضابطه ای است تا بتواند در مقام استنباط فقهی مورد 

اعتماد باشد. 
به منظور جلوگیری از خطا در اســـتناد به کاربردهای عرفی، الزم است به اقسام 
استعماالت عرفی عمومات و مطلقات در مورد موضوعات جدید توجه داده شود تا 
موارد جواز استناد از موارد خطا باز شناخته شود. عناوین عمومات و مطلقات با نظر 
به بود و نبود اســـتعماالت عرفی در مواجهه با مصادیق و موضوعات جدید، چهار 

صورت دارد:

4-1 . صورت اول: واجد استعمال عرفی
منظور این اســـت که گاهی الفاظ عام یا مطلق در مصادیق جدید کاربرد عرفی 
دارند؛ چه به معنای ســـابق مثل واژه »َمرکب« در مورد هواپیما و چه به معنای جدید 
مثل واژه »دینار« در مورد واحد پول برخی کشورها. این صورت  اقسام زیادی دارد 

که در آینده ذکر می شود. 

4-2. صورت دوم: فاقد استعمال عرفی 
گاهی عرف از اســـتعمال الفاظ در برخی موضوعات جدید با وجود شباهت با 
مصادیق معنای لغوی خودداری می کند و آن موضوعات را از موارد کاربرد حقیقی 
این الفـــاظ به صورت مطلق نمی داند؛ مثل لفظ »کتاب« که به صورت مطلق برای 

کتاب دیجیتالی کاربرد ندارد یا مثل لفظ »قلم« برای قلم نوری.

4-3. صورت سوم: مورد شک در استعمال عرفی 



16

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 19
تابستان  1399

گاهی به جهات مختلفی از جمله نوپیدا بودن موضوع و فقدان تجربه و ســـابقه 
کافی بـــرای کاربرد عرفی نمی توان در خصوص وجـــود کاربرد عرفی عمومات و 
مطلقات به نتیجه روشنی دست یافت؛ مثل لفظ »فرزند« برای کسی که با استفاده از 

اسپرم یا سلول های انسانی در آزمایشگاه تولید شده است. 

4-4 . صورت چهارم: مورد اختالف بین مناطق و انواع عرف 
منظور اینســـت که گاهی یک لفظ در یک منطقه به روشنی برای موضوعات 
جدیـــد کاربرد دارد، ولی در عـــرف منطقه ای دیگر هیچ کاربـــردی ندارد. این 
اختالف در کاربردهای الفاظ، گاهی موجب تردیدهایی در شـــمول موضوعات 
می شود؛  مثل واژه طال )ذهب( برای طالی سفید؛ چنان که در برخی استفتائات نیز 
دیده می شود )خمینی، 1422 ق، 144/1؛ گلپایگانی، 1409 ق، 93/4؛ تبریزی، بی تا، 93/1؛ فاضل 
لنکرانـــی،  بی تا، 240/1؛ بهجت فومنی، 1428 ق، 46/2) که در یک عرف به صورت مطلق 
برای مصادیق طالی سفید و گاهی در مورد پالتین به کار می رود، در حالی که در  
عرف دیگر یا مناطق دیگر، چنین کاربردی وجود ندارد و حتی چنین کاربردی را  

تخطئه می کنند.
با بررسی کاربرد الفاط شمول در استعماالت عرفی به این نتیجه می رسیم که  هر 

کدام از صورت های مذکور اقسام متفاوتی دارند که در ادامه بیان می شوند:

1-1-1.   اقسام صورت اول: الفاظ  دارای استعمال در موضوعات جدید 
صـــورت اول که عمومات و مطلقات در مصادیق جدید کاربرد عرفی دارند، از 
جهت اینکه معنای مورد نظر در نصوص )معنـــای قدیمی( در کاربردهای موجود 

لحاظ شده اند یا نه، دارای سه قسم ذیل است:

4-1-1-1.  قسم اول: استعمال عمومات و مطلقات با معنای قدیمی
گاهی عمومات و مطلقات با داشـــتن همان معنای قدیمی  در مصادیق جدید 

کاربرد دارند. این استعمال سه حالت دارد:
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حالت اول: استعمال مجازی 
این حالت همانند صورت دوم، فاقد اســـتعمال عرفی است و نمی توان از کاربرد 
موجود )استعمال مجازی( در شناخت صدق معنا بر موضوع جدید بهره گرفت بلکه 

باید از روش تطبیق معنای حقیقی بر موضوعات جدید استفاده کرد.
روش تطبیق معنا به این صورت اســـت که باید ابتدا به تحلیل موضوعات جدید 
و شـــناخت عناصر و ارکان مفهومی آن ها پرداخت و سپس آن ها را با معنای حقیقی 
عمومات و مطلقات مقایسه نمود که  سه وضعیت دارد: )تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و 

مشکوک(.
وضعیت اول: تطبیق پذیر

منظور از این وضعیت اینســـت که معنای عمومات و مطلقات بر اســـتعماالت 
مجازی که عرف بـــرای مصادیق جدید دارند،  انطباق پذیری کامل وجود دارد؛ در 
نتیجه؛ شـــامل موضوعات جدید است و مقتضی حجیت نیز فراهم است؛ مثل واژه 
کنز که معنای لغوی آن مال مدفون اســـت )جوهـــری، 1410 ق، 893/3؛ ابن منظور، 1414ق، 
401/5) و بـــا توجه به تبادر و دیگر عالئم حقیقت می توان دریافت که این معنا از نوع 
معنای حقیقی اســـت، ولی گاهی در مورد چند سفال شکسته زیرخاکی که از نگاه 
مردم عادی هیچ ارزش مالی نـــدارد، به صورت مجازی و تلمیح به کار می رود. در 
صورتی که همین مورد نزد باستان شناســـان و عتیقه فروشان از نوع میراث فرهنگ و 
تمدن است و با داشـــتن ارزش مالی فراوان و دفینه بودن آن، معنای حقیقی »کنز« 
بر آن منطبق اســـت، با وجود اینکه شاید در چنین مواردی نزد عرف، دارای کاربرد 

حقیقی نباشد.
وضعیت دوم : تطبیق ناپذیر 

 گاهی معنای عمومات و مطلقات نسبت به موضوعات جدیدی که الفاظ عمومات 
و مطلقات به صورت مجازی برای آن ها به کار رفته، تطبیق ناپذیر است و بر اساس ِنسب 
چهارگانه یکی از سه فرض تباین، اعّم من وجه، اعّم مطلق را دارد که فقط در صورت 
اعم بودن مطلق، معنای عمومات و مطلقات، مقتضی حجیت فراهم اســـت؛ زیرا 
فقط در این صورت است که معنای عمومات نسبت به موضوع جدید شمول دارد.
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وضعیت سوم: انطباق مشکوک
در این فرض با توجه به فقدان کاربرد عرفی و شک در تطبیق معنای عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید صدق عنوانی عمومات و مطلقات محرز نمی شود و در 
نتیجه نمی توان به آن ها استناد نمود؛ زیرا از نوع تمسک به عام در مورد شبهه مصداقیه 

خود عام و مطلق است که هیچ کس آن را صحیح نمی داند. 
به طور مثال چه بسا واژه »کنز« در مورد اجساد مومیایی یا اسکلت کشف شده 
حیواناتی که نسل آن ها منقرض شده است از همین نوع باشد؛ چرا که مجازًا می توان 
واژه کنز را در مورد آن استعمال کرد، در حالی که با توجه به انصراف »مال مدفون« 

از امثال چنین مواردی، تطبیق معنای حقیقی بر آن مشکوک است.

حالت دوم: استعمال مشکوک
 در این حالت نوع اســـتعمال مشکوک است و در این گونه موارد برای شناخت 

نوع استعمال دو مبنا وجود دارد:
مبنای اول: اعم بودن استعمال از حقیقت و مجاز

 در موارد شک در حقیقی یا مجازی بودن استعمال نمی توان اصل حقیقی بودن 
استعمال را جاری کرد؛ زیرا استعماالت عرفی اعم از حقیقت و مجاز است. طبق این 
مبنا باید به تطبیق معنا روی آورد که سه وضعیت قبل یعنی )تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر 
و مشـــکوک دارد. مبنای مذکور مقبول مشهور است )فخر المحققین، 1387 ق، 440/2؛ 
عاملی، شـــهید اول، 1414 ق، 155/3؛ سیوری حّلی ، 1404 ق، 522/3 و 1425 ق، کنز العرفان، 125/2؛ 
عاملی، شهید ثانی، 1421 ق، 506/1 و1413 ق، 470/1 و1420 ق، 141؛ موسوی عاملی، 1411 ق، 63/1 و 

1411 ق، 348/2؛ اصفهانی نجفی، بی تا،  142؛ قمی، 1430ق، 80/1).

مبنای دوم: اصل حقیقی بودن استعمال
در موارد تردید بین حقیقت و مجاز بودن استعمال، اصل بر حقیقی بودن استعمال 
است که مختار سید مرتضی و برخی دیگر است )علم الهدی، 1417 ق، 413؛ حلبی)ابن زهره(، 
1417 ق، 323؛ عالمـــه، 1425 ق، 255/1؛ تونی، 1415 ق، 64). طبق این مبنا با اجرای این اصل، 
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حقیقی بودن اســـتعمال ثابت می شود و با توجه به اینکه اصِل حقیقی بودِن استعمال 
از نوع اصول عقالیی و اجتهادی اســـت می توان الزمه خود را اثبات نماید در نتیجه 
از صدق عنوانی و مصداق بودن مورد اســـتعمال را کشف می کند؛ بنابراین، شمول 
عمومات و مطلقات نســـبت به موضوعات جدید ثابت می شود و مثل حالت بعدی 

)حالت سوم( یعنی حالت استعمال حقیقی می شود.

حالت سوم: استعمال حقیقی )بدون تغییری در معنای حقیقی(  
گاهی حقیقی بودن نوع کاربرد عمومات و مطلقات در موضوعات جدید روشن 
است؛ مثل کاربرد واژه َمرکب نسبت به هواپیما و واژه غنم )گوسفند( نسبت به گوسفند 
آزمایشـــگاهی؛ در نتیجه، با استناد به این کاربرد عرفی می توان از الفاظ نصوص در 
اســـتنباط احکام موضوعات جدید استفاده کرد. در این قسم فرقی نمی کند که در 
عرف جدید برای لفظ مورد نظر، معنای جدیدی حادث شـــده باشد یا نشده باشد؛ 
زیرا طبق فرض موجود، مهم این است که عمومات و مطلقات در مورد موضوعات 
جدید به همان معنای مقصود نصوص استعمال می شود و همین برای صحت استناد 

به استعمال عرفی و کشف صدق عرفی کفایت می کند.
تا به اینجا قسم اول از صورت اول بیش از هشت قسم دارد که بیان شد.

4-1-1-2( قسم دوم: استعمال عمومات و مطلقات بدون معنای قدیمی
گاهی عمومات و مطلقات بدون داشتن معنای قدیمی در مصادیق جدید کاربرد 

دارند. که این کاربرد نیز دارای سه حالت است:
حالت اول: کاربرد مجازی 

در این حالت که کاربرد از نوع اســـتعمال مجازی اســـت، همانند صورت فاقد 
استعمال است؛ زیرا از وجود استعمال مجازی نمی توان به صدق عنوانی عمومات و 
مطلقـــات بر موضوعات جدید پی برد؛ در نتیجه، باید از روش تطبیق معنای حقیقی 
بر آن ها استفاده کرد؛ بنابراین، ســـه وضعیت مذکور در قسم اول یعنی تطبیق پذیر، 

تطبیق ناپذیر و مشکوک را دارد.
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حالت دوم: کاربرد مشکوک 
این حالـــت که نوع کاربرد عمومات و مطلقات در موضوعات جدید روشـــن 
نیست، مانند حالت دوم قسم اول است و برای احراز نوع کاربرد عمومات و مطلقات 
دو مبنای مذکور در اجرای اصل حقیقی بودن استعمال جاری می شود؛ بنابراین، به 
شرحی که در بیان حالت دوم قسم اول گذشت، طبق مبنای اول )اعم بودن استعمال( 
باید به روش تطبیق معنا روی آورد که سه وضعیت تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و مشکوک 
را دارد و طبق مبنای دوم )اصل حقیقی بودن اســـتعمال( حقیقی بودن استعمال و در 

نتیجه، حجیت عمومات و مطلقات در موضوعات جدید ثابت می شود.

حالت سوم: کاربرد حقیقی 
در این حالت از  قسم دوم با توجه به فرض حقیقی بودن استعمال مذکور، علم به 
حدوث و لحاظ معنای جدید در کاربرد مذکور وجود دارد؛ مثل واژه دینار نسبت به 

پول رایج کشور عراق و واژه درهم نسبت به پول رایج کشور امارات.
در این فرض باید توجه داشـــت که اســـتعمال حقیقی عمومات و مطلقات در 
موضوعات جدید به معنایی غیر از معنای قدیمی، چند  وضعیت می تواند داشته باشد: 

وضعیت اول: تولید معنای جدید
منظور از این وضعیت این است که عرف دست به وضع جدید می زند و کاربرد 
عرفی جدید به جهت وجود وضع جدید از سوی عرف است مانند مثال دینار و درهم. 
در ایـــن نوع کاربرد لفظ، صدق عرفی بر مصـــداق جدید اعتباری ندارد و باید 
نسبت معنای جدید با معنای قدیمی سنجیده شود تا از طریق رابطه دو معنای قدیم و 

جدید بتوان از صدق عرفی به شرح ذیل بهره برداری کرد.
در این فرض، معنای جدید در مقایسه با معنای قدیم سه حالت دارد:

یک: معنای جدید اخّص از معانی قدیمی )معانی لغوی یا عرفی عصر تشریع( 
است؛ به گونه ای که معنای قدیم بر مصادیق معنای جدید تطبیق پذیر است؛ در نتیجه، 
قطعًا معنای قدیمی با وجود عدم لحاظ آن در استعمال عرفی، شامل مصادیق معنای 
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جدید می شـــود و در موارد شک در شـــمول معنای قدیم نسبت به موضوع جدید، 
می توان از کاربرد جدید عرفی اســـتفاده کرد؛ زیرا شاهدی  بر صدق معنای جدید 
است و با توجه به خاص بودن آن نسبت به معنای قدیمی، شاهدی بر صدق معنای 
قدیمی نیز هست؛ مثل واژه مقتول یا میت )کشته یا مرده( که بنابر وضع جدید برای 
مرگ مغزی همراه با مرگ قلبی و ایست تنفسی به کار می رود، در حالی که در معنای 

قدیم به فردی که دچار مرگ قلبی و ایست تنفسی شده، اطالق می شود.
دو: معنای جدید اعم از معانی قدیمی است؛ در نتیجه اگر شمول معنای قدیمی 
نســـبت به موضوع جدید مشکوک است، کاربرد جدید الفاظ نمی تواند شاهدی بر 
صدق معنای قدیمی بر موضوع جدید باشـــد؛ زیرا چه بســـا کاربرد جدید به سبب 
معنای جدید باشد. در این فرض هم باید به تطبیق معنا بر مصداق روی آورد که سه 

وضعیت قبل تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و مشکوک را دارد.
ســـه: معنای جدید متباین با معنای قدیمی است؛ در نتیجه ،کاربرد جدید هیچ 
ارتباطـــی به معنای قدیمی ندارد و باید به تطبیق معنا بر مصداق روی آورد که ســـه 

وضعیت قبل را دارد.

وضعیت دوم: توسعه معنای قدیمی
به این معنا کـــه عرف بدون وضع جدیدی برای لفـــظ، صرفًا معنای قدیمی را 
به گونه ای تفسیر نموده که شـــامل برخی مصادیق نوپیدا نیز می شود. کاربرد عرفی 
بسیاری از الفاظ در مصادیق جدید به جهت وجود تفسیر نو از معنای قدیمی توسط 
عرف جدید است. مثل واژه حی)زنده( که در تفسیر جدید شامل مرگ مغزی هم 
می شـــود و مانند کاربرد واژه »ملکیت« نسبت به ملکیت زمانی که منقطع و دارای 
قطع و وصل دائمی است در حالی که ظاهر معنای قدیمی تسلط مستمر و بدون قطع 
اســـت و مثل واژه » نقود= پول« که در قدیم االیام به پول حقیقی گفته می شـــد و 
امروزه به پول های نماینده و اعتباری محض نیز گفته می شـــود؛ در نتیجه، از صدق 
عرفی الفاظ با تفسیر جدید نمی توان صدق عنوانی لفظ را به معنای قدیمی به دست 
آورد، بلکه در این فرض، باید استعمال عرفی و توجیه و تفسیر مذکور بررسی شود و 
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صدق الفاظ بر مصادیق جدید از راه تطبیق معنای قدیمی پیگیری شود که آن نیز سه 
وضعیت دارد: تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و مشکوک.

وضعیت سوم: تضییق معنای قدیمی
منظور این است که عرف بدون وضع جدیدی برای لفظ، صرفًا معنای قدیمی را 
به گونه ای تفسیر نموده است که محدودتر شده و شامل برخی مصادیق معنای قدیمی 
نمی شـــود؛ مثل واژه »مقتول یا میت«. بنا بر اینکه در عرف امروزی تفسیر جدیدی 
از مرگ به مرگ مغزی به همراه ایســـت قلبی و تنفسی شده است، در حالی که به 
معنای قدیمی دارای قید کمتر و در نتیجه دارای شمول بیشتری بوده و به ایست قلبی 
و تنفســـی اطالق می شد. پس روشن می شود که با صدق معنای جدید قطعًا معنای 
قدیم صدق می کند. بنابراین، در این وضعیت هم از روش صدق عرفی و هم از روش 
تطبیق معنای حقیقی می توان به شـــمول عمومات و مطلقات نسبت به موضوعات 

جدید پی برد.  
در هر کدام از موارد باال که نمی توان از کاربرد عرفی جدید پی به صدق معنای 
قدیمی برد، از نظر حکمی با صورت دوم )فاقد اســـتعمال عرفی( یکی است و باید 
شمول یا عدم شمول معنای قدیمی الفاظ از راه دیگری غیر از کاربرد عرفی کشف 

شود که رجوع به تطبیق معنا بر مصادیق است.
نتیجه اینکه بنابر مطالب فوق قسم دوم از صورت اول 18 قسم دارد.

4-1-1-3( قسم سوم: استعمال عمومات و مطلقات به صورت مشکوک
در این قسم از استعمال معلوم نیست که عمومات و مطلقات به معنای قدیمی در 
موضوعات جدید به کار رفته باشد و حفظ معنای قدیمی مشکوک است. این کاربرد 

سه حالت دارد:
حالت اول: کاربرد مجازی 

گاهی معلوم اســـت که کاربرد از نوع مجازی است که در این صورت نمی توان 
برای کشـــف صدق عنوانی بهره گرفت، بلکه باید به تطبیق معنا بر مصادیق جدید 
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روی آورد که ســـه وضعیت مذکور در قسم اول را دارد: تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و 
مشکوک.

حالت دوم: کاربرد مشکوک 
 گاهی نوع کار برد مشـــکوک اســـت که برای احراز آن، دو مبنای مذکور در 

اجرای اصل حقیقی بودن استعمال جاری می شود. 

حالت سوم: کاربرد حقیقی 
گاهی حقیقی بودن اســـتعمال عمومات در موضوعات جدید معلوم است، در 
حالی که طبق فرض مذکور معلوم نیســـت عمومـــات و مطلقات به معنای مقصود 
نصوص به کار رفته باشد و احتمال عدم لحاظ معنای قدیمی داده می شود که خود 

سه گونه دارد:
الف( می دانیم معنای جدیدی برای لفظ مورد نظر حادث شده است و احتمال 
دارد کاربرد آن لفظ در موضوع جدید به همان معنای جدید و به صورت اســـتعمال 
حقیقی باشـــد و معنای قدیمی در کاربرد جدید عرفی لحاظ نشده باشد. در نتیجه 
نمی توان با استفاده از اصالة الحقیقه در این استعماالت، اراده معنای قدیمی را کشف 
کرد تا از این طریق شمول نصوص را به دست آورد. پس باید به تطبیق معنای مقصود 
نصوص بر مصادیق جدید روی آوریم که ســـه وضعیت مذکور در قسم اول یعنی 

تطبیق پذیر، تطبیق ناپذیر و مشکوک را دارد.
ب( می دانیم معنای جدیدی برای لفظ مورد نظر حادث نشـــده است، در این 
حالت وجود کاربرد عرفی با علم به عدم حدوث معنای جدید، شـــاهد روشنی بر 
صدق عرفی معنای قدیمی بر مصداق جدید است و تا زمانی که عدم انطباق معنای 
قدیمی بر موضوع جدید معلوم نباشد، می توان از این شاهد عرفی برای کشف صدق 

معنای قدیمی بر موضوع جدید بهره گرفت. 
ج( نمی دانیم معنای جدیدی حادث شـــده است یا نه و احتمال حدوث معنای 
جدید داده می شود. در این صورت با توجه به فرض که کاربرد عرفی الفاظ در مورد 
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موضوع جدید به شیوه استعمال حقیقی است، دو احتمال وجود دارد:
• احتمال اول این است که این نوع استعمال، کشف از وضع تعّینی نموده، معنای 
جدیدی را ثابت می کند که در این صورت، این کاربرد نمی تواند شاهدی بر شمول 

الفاظ نصوص بر موضوعات جدید باشد.  
• احتمال دوم این است که این نوع استعمال، شاهدی بر صدق معنای حقیقی 
)معنـــای قدیمی و مقصود نصوص( بر موضوع جدید و امکان تطبیق عرفی معنای 
قدیمی بر آن باشـــد که در این صورت، نصوص شـــرعی شـــامل موضوع جدید 

می شود.
با اجرای اصل عـــدم وضع جدید یا اصل عدم نقل، احتمال اول دفع شـــده و 
احتمال دوم تعیین می شود، ولی اگر با اجرای اصل نتوانیم احتمال اول را دفع کنیم، 
از آنجا که اصل دیگری برای تعیین هیچ کدام از دو احتمال وجود ندارد، نمی توان 
این نوع کاربرد عرفی را بر استعمال لفظ در معنای قدیمی حمل نمود، در نتیجه، این 
کاربرد اعتباری ندارد و باید به تطبیق معنا روی آوریم که ســـه وضعیت تطبیق پذیر، 

تطبیق ناپذیر و مشکوک دارد.
بنابراین، قسم سوم از صورت اول 14 قسم می شود و با نگاهی به تقسیمات ذکر 
شده می بینیم که تنها صورت اول بیش از 40 قسم است که برخی حکم متفاوت از 

هم دارند و اجمااًل به تفاوت حکمی هر کدام اشاره شد. 

1-1-1( اقسام  صورت دوم: عمومات و مطلقات فاقد کاربرد در مصادیق جدید 
در صورت دوم که عمومات و مطلقات در مورد موضوعات جدید دارای کاربرد 
عرفی نیست، برای استناد به شمول الفاظ فقط از روش تطبیق معنای لغوی الفاظ بر 
موضوعات جدید می توانیم اســـتفاده کنیم؛ از این رو، احتماالت ممکن را در مورد 

تطبیق معنای این الفاظ بر موضوعات جدید بررسی می کنیم که چند قسم دارد:

4-2-1-1( قسم اول: تطبیق پذیر بر موضوعات جدید
در این قســـم، معانی عمومات و مطلقات به روشنی بر موضوعات جدید انطباق 



25

روش بهره گیری از 
عمومات و مطلقات در 
حّل مسائل مستحدثه

دارد. در ایـــن صورت موضوعات جدید مصادیقی برای معانی عمومات و مطلقات 
اســـت. در نتیجه، مقتضی حجیت نصوص شرعی در مصادیق نو وجود دارد، لکن 

وجود یا نبود موانع نیاز به بررسی مستقل در مقاله ای دیگر نیاز دارد.

4-2-1-2( قسم دوم: تطبیق ناپذیر بر موضوعات جدید
در این قســـم، معانی عمومات و مطلقات بر موضوعات جدید انطباقی ندارد. 
در این صورت نیز معلوم است که مقتضی شمول برای نصوص وجود ندارد، ولی 
از جهت تباین یا اعم یا اخص بودن معنا نســـبت به مصادیق جدید سه فرض دارد 
که  فقط در صورت اعم بودن معنای عمومات و مطلقات، مقتضی حجیت فراهم 

است.

4-2-1-3( قسم سوم: شک در قابلیت تطبیق 
در این قســـم، انطباق معانی بر موضوعات جدید مشکوک است. طبیعی است 
در این فرض با توجه به فقدان کاربرد عرفی و شـــک در تطبیق معنای عمومات و 
مطلقات بر موضوعات جدید نمی توان به آن ها اســـتناد نمود؛ زیرا از نوع تمسک به 
عام در مورد شـــبهه مصداقیه خود عام و مطلق است که هیچ یک از اصولیان آن را 

صحیح نمی دانند.

4-3( اقسام صورت سوم و چهارم: عمومات و مطلقات مشکوک یا مختلف
صورت ســـوم که در وجود کاربرد عرفی الفاظ در موضوعات جدید شـــک و 
تردید وجود دارد، با توجه به اجرای اصل موضوعی عدم تحقق اســـتعمال مذکور، 
همان حالت های صورت دوم را دارد؛ بنابراین، احکام این صورت در همان صورت  
دوم بررسی می شـــود و صورت چهارم که عرف های مناطق مختلف با هم متفاوت 
هستند، با توجه به تقسیم این صورت به دو قسم کلی عرف دارای استعمال و عرف 
فاقد استعمال، به روشنی معلوم می شود که همه احکام این صورت در داخل احکام 

و اقسام صورت اول و دوم است.
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5(نتیجه گیری
1. بـــا توجه به اینکه حجیت عمومات و مطلقـــات در موضوعات جدید رهین 
صدق عنوانی است و کشـــف صدق عنوانی تنها از راه کاربرد عرفی و تطبیق معنا 
امکان پذیرست و چون روش کشف صدق عنوانی در دو راه مذکور متفاوت است، 
الزم است نوع مواجهه عمومات و مطلقات با موضوعات جدید از جهت دو راه یاد 

شده بررسی شود تا حکم متناسب با هر صورت بیان گردد.
2. با بررســـی صورت های چهارگانه اصلی برای مواجهه عمومات و مطلقات با 
مصادیق جدید و حالت های هر کدام از آن ها معلوم می شـــود که مسائل مورد بحث 
در صورت های مذکور بیش از 40 مورد است و با توجه به دو نوع بودن عمومات و 
مطلقات در همه صورت ها بحث از عمومات و مطلقات دو مجرا دارد و عماًل بیش 
از 80 صورت برای بحث گشوده می شـــود و با تفاوتی که برخی بین الفاظ قرآن با 
روایات و نیز برخی دیگر بین الفاظ عبادات و معامالت گذاشته اند، تعداد تقسیمات 
و اقسام بیشتر می شـــود ولی به دلیل وجود مشترکات فراوان در بحث از عمومات و 
مطلقات خصوصًا بنابر اشتراط اطالق در مدخول ادات عموم ضرورتی به تفکیک 

عمومات و مطلقات نیست. 
3. روش های استفاده از عمومات و مطلقات عبارت است از:

الف( روش عرفی: این روش با اســـتفاده از کاربردهای عرفی در صورت علم به 
حقیقی بودن استعمال و با استفاده از اصِل حقیقی بودِن استعمال در صورت ندانستن 

نوع استعمال عرفی انجام می شود. 
ب( روش عقلـــی: این روش با اســـتفاده از تحلیـــل مفهومی موضوعات جدید 
و مقایســـه و تطبیق معنای حقیقی عمومات و مطلقات موضوعات جدید و اجزای 

مفهومی آن ها انجام می شود.



27

روش بهره گیری از 
عمومات و مطلقات در 
حّل مسائل مستحدثه

منابع
ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414 ه  ق ، لسان العرب، 15 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر . 1

و التوزیع، بیروت -لبنان: دارصادر. 
اصفهانی نجفی )ایوان کیفی(، محمدتقی بن عبدالرحیم، بی تا، هدایة المسترشدین )طبع . 2

.قدیم(، قم: مؤسسۀ آل البیت
اصفهانی، سید ابوالحسن، 1422 ه  ق، وســـیلة النجاة )مع حواشي اإلمام الخمیني(، در . 3

.یک جلد، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
انصاری، شـــیخ مرتضی بن محمد امین، 1415 ه  ق، کتاب المکاسب )للشیخ األنصاری، . 4

ط - الحدیثة(، 6 جلد، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
انصاری، شـــیخ مرتضی بن محمدامین، 1383، مطارح األنظار، چاپ: دوم، قم: مؤسسه . 5

.آل البیت
بحر العلوم بروجردی، سید مهدی، 1427 ه  ق، مصابیح األحکام، دو جلد، قم: منشورات . 6

میثم التمار.
سند بحرانی، محمد، 1428 ه  ق ، فقه المصارف و النقود، در یک جلد،قم: مکتبة فدك.  . 7
بهجت گیالنی فومنی، محمد تقی ، 1428 ه  ق ، اســـتفتاءات، 4 جلد، قم: دفتر حضرت . 8

آیت الله بهجت.
تبریزی، جواد بن علی، بی تا، استفتاءات جدید، دو جلد، قم : بی نا.. 9
تونی، عبدالله بن محمد، 1415 ه  ق ، الوافیة في أصول الفقه – قم: مجمع الفکر االسالمی، . 10

چاپ: دوم.
جوهری، اســـماعیل بن حماد، 1410 ه  ق، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، 6 جلد، . 11

بیروت-لبنان: دار العلم للمالیین.
حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، 1418 ه  ق، ریاض المسائل، 16 جلد، قم: مؤسسه . 12

.آل البیت
حلبی، ابن زهره، حمزة بن علی حســـینی، 1417 ه  ق، غنیة النزوع إلی علمي األصول و . 13

.الفروع، در یک جلد، قم: مؤسسه امام صادق
حلی، حسن بن یوسف، 1425 ه  ق ، نهایة الوصول الی علم األصول – قم: موسسه االمام . 14

.الصادق
حّلی عالمه، حســـن بن یوسف بن مطهر اســـدی، 1419 ه  ق ، نهایة اإلحکام في معرفة . 15

.األحکام، 2 جلد، قم: مؤسسه آل البیت
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خمینی امام، سید روح اهّٰلل موسوی، 1422 ه  ق ، استفتاءات، 3 جلد، چاپ پنجم ، قم: دفتر . 16
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

خوانساری، آقا حسین بن محمد، بی تا، مشـــارق الشموس في شرح الدروس، 4 جلد، . 17
بی جا: بی نا. 

ســـیوری ، مقداد بن عبد اهّٰلل حّلی ، 1404 ه  ق ، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، . 18
.قم:انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

سیوری حّلی، مقداد بن عبد اهّٰلل، 1425 هـ.ق، کنز العرفان في فقه القرآن، 2 جلد، قم:انتشارات . 19
مرتضوی.

طوسی شیخ ابو جعفر، محمد بن حسن، 1400 ه  ق ، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، در . 20
یك جلد، بیروت - لبنان: دار الکتاب العربی، چاپ:دوم. 

عاملی، حسن بن زین الدین  شهید ثانی، )بی تا(، معالم الدین و مالذ المجتهدین - قم: . 21
بی نا،چاپ: نهم.

عاملی، )شهید اول(، محمد بن مکی، 1414 ه  ق، غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد، 4 . 22
جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

عاملی، )شـــهید ثانی(، زین الدین بن علی، 1420 ه  ق ، المقاصد العلیة في شرح الرسالة . 23
األلفیة، در یک جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

ــــــــ ، 1421 ه  ق، رســـائل الشـــهید الثاني، 2 جلد، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی . 24
حوزه علمیه قم.

ــــــــ ، 1413 ه  ق ، مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، 15 جلد، مؤسسة المعارف . 25
اإلسالمیة، قم - ایران، اول

عاملی، محمد بن علی موســـوی، 1411 ه  ق، مدارك األحکام في شرح عبادات شرائع . 26
اإلسالم، 8 جلد، بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت، اول.

علم الهدی )شریف مرتضی(، علی بن حسین موسوی، 1417 ه  ق، المسائل الناصریات، . 27
در یک جلد، تهران: رابطة الثقافة و العالقات اإلسالمیة.  

فاضل لنکرانی، محمد، )بی تا(، جامع المسائل، دو جلد،چاپ یازدهم ، قم: انتشارات امیر قلم.. 28
فخر المحققین، )حّلی(، محمد بن حسن بن یوسف، 1387 ه  ق، إیضاح الفوائد في شرح . 29

مشکالت القواعد، 4 جلد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
اض کابلی، محمد اســـحاق، )بی تا(،  تعالیق مبسوطة علی مناسك الحج، در یک جلد، . 30 فیَّ

قم: انتشارات محالتی. 



29

روش بهره گیری از 
عمومات و مطلقات در 
حّل مسائل مستحدثه

قائینی، محمد، 1424 هـ ق، المبســـوط فی فقه المسائل المعاصره، قم: مرکز فقهی ائمه . 31
.اطهار

قّمی طباطبایی ، ســـید تقی، 1426 ه  ق، مباني منهاج الصالحین، 10 جلد، قم: منشورات . 32
قلم الشرق.  

قمی، میرزا  ابوالقاسم بن محمدحسن، 1430 هـ ق، القوانین المحکمة في األصول، قم: . 33
بی نا. 

گلپایگانی، سید محمد رضا موســـوی، 1409 ه  ق ، مجمـــع المسائل، 5 جلد، دار القرآن . 34
الکریم، قم - ایران، چاپ دوم.

مجاهد حائری، سید محمد طباطبایی، )بی تا(، کتاب المناهل، در یک جلد، قم: مؤسسة . 35
.آل البیت

مجلســـی دوم اصفهانی، ، محمد باقر بن محمد تقی، 1406 ه  ق، مالذ األخیار في فهم . 36
تهذیب األخبار، 16 جلد، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

مکارم شیرازی، ناصر ، 1427 ه  ق ، دائرة المعارف فقه مقارن، در یک جلد، قم: انتشارات . 37
مدرسه امام علی بن ابی طالب، قم - ایران، اول.

مکارم شـــیرازی، ناصر ، 1422 ه  ق ، بحوث فقهیة هامة، در یک جلد، انتشارات مدرسة . 38
اإلمام علی بن أبی طالب، قم - ایران، اول. 

موسوی عاملی، محمد بن علی، 1411 ه  ق، نهایة المرام في شرح مختصر شرائع اإلسالم، . 39
2 جلد، قم:دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

نائینی، محمد حسین، 1376، فوائد ااُلصول، قم: بی نا. . 40
نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، 1417 ه  ق، عوائد األیام في بیان قواعد األحکام، . 41

در یک جلد، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر،  )بی تا(، لوامع األحکام في فقه شـــریعة اإلسالم، در . 42

یک جلد، قم: بی نا.
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