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اصول الفقه

معلفلسفه 
هالفقاصول 

علم اصول الفقه
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

العامهالفقه  مبادی علم اصول 

مناهج علم اصول الفقه

لومو سایر العاصول الفقه التعامل بین علم 

(2نمودار شماره )
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

تاریخ علم اصول الفقه

مبادی علم اصول الفقه
العامه

مناهج علم اصول الفقه

التعامل بین علم اصول
الفقه و سایر العلوم

المبادی التصوریه

المبادی التصدیقیه
(مبانی االجتهاد الکالمیه)

المبادی العامه

المبادی الخاصه

(2نمودار شماره )
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

ی علةالحج: القسم الثانی
النظام

(2شمارهنمودار )
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« بايد»قضاياى 

«هست»قضاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی
نظریه اندیشه مدون در اسالم
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سیستم اسالمی

حقوق
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فهفلس

اخالق
مکتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سیستم اسالمی

حقوق
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علم اصول الفقه

ةالحج

:  القسم االول
علی ةالحج

الحکم او 
المذهب

اصول متعارف

ظامعلی النةالحج: القسم الثانی

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

ير غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

االمارات

ير غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

االصول العمليه

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

(2شمارهنمودار )
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علم اصول الفقه

ةالحج: القسم االول
علی الحکم او 

المذهب

الحجة:الفصل االول
المحرزة

االمارات

ةجالح:الفصل الثانی
ةغير المحرز

االصول العمليه

:الفصل الثالث

تعارض الحجج

(2شمارهنمودار )
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ترتيب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجية 
الظهور

حجية 
الظهور

السيرة و
زاإلرتکا

حجية 
الظن 
فی 
نفسه

الظهورات التی)
يبحث عنها فی

(علم األصول
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علم اصول الفقه
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ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
الحجة: األول

ة غيرالمحرز
العقلية

غير . أ
اللفظية

حجية الظن فی نفسه

السيرة و اإلرتکاز. 1

اإلجماع. 2

الشهرة. 3

ةاللفظي. ب

الخبر الواحد. 2

الظهور. 1

المبحث 
:  الثانی
الحجة
ة المحرز
العقلية
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علم اصول الفقه

الفصل
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ةاللفظي

السيرة و اإلرتکاز. 1
اإلجماع. 2
الشهرة. 3

حجية الظن فی نفسه
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علم اصول الفقه

الفصل 
الحج:االول

ةالمحرزة

المبحث 
:  األول

الحجة
ة المحرز
يةغير العقل

غير . أ
اللفظية

. ب
اللفظية

الخبر . 2
الواحد

الظهور. 1

ظهورةحجي.1

موضوع حجية الظهور. 2

مناشئ الظهور. 3

طرق إحراز الظهور. 4

ی الظهورات التی يبحث عنها ف. 5
(مباحث األلفاظ)علم األصول

المبحث 
:  الثانی
الحجة
ة المحرز
العقلية
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الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
:  األول

الحجة
ة المحرز
غير 
العقلية

.  ب
يةاللفظ

الخبر . 2
الواحد

الظهور. 1

حجيت ظهور.1

موضوع حجية الظهور. 2

مناشئ الظهور. 3

طرق إحراز الظهور. 4

الظهورات التی يبحث. 5
عنها فی علم 

(مباحث األلفاظ)األصول
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ترتيب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجية 
الظهور

حجية 
الظهور

السيرة و
زاإلرتکا

حجية 
الظن 
فی 
نفسه

الظهورات التی)
يبحث عنها فی

(علم األصول
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الفاظـ تفاوت كار اصولی و لغوی در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

یبحث تحلیل
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الفاظـ تفاوت كار اصولی و لغوی در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

معانی حرفییبحث تحلیل
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الفاظـ تفاوت كار اصولی و لغوی در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

معانی حرفییبحث تحلیل

حروف

هیئات
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الفاظـ تفاوت كار اصولی و لغوی در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

هیأت

ماده

یبحث تحلیل
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الفاظـ تفاوت كار اصولی و لغوی در بحث 2

مباحث الفاظ

بحث لغوی 
اکتشافی

هیأت

ماده

یهحقیقت شرع

صحیح و أعم

یبحث تحلیل
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عموم وخصوص

مباحث الفاظ
بحث لغوی 

اکتشافی
هیأت

افرادی

مشتق

امر 

نهی

ترکیبی

مفاهیم

عموم 
وخصوص

المطلق و 
المقید
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المطلق و المقيد

[األلفاظ التی يطلق علیها المطلق]•
منها اسم الجنسف •
ن كإنسان و رجل و فرس و حیوان و سواد و بیاض إلى غیر ذلك م •

هـا أنأسماء الكلیات من الجواهر و األعراض بل العرضیات و ال ريب 
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةموضوعة لمفاهيمها بما هی هی 

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسیمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هی هی موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسیمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هی هی موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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المطلق و المقيد

الجنسیمااس•
ا بال شرط أصال ملحوظمهملةمبهمةلمفاهيمها بما هی هی موضوعة •

.معها حتى لحاظ أنها كذلك

الجنسیمااس•
المقسمیالالبشرطالماهيةو الطبيعيةللکلياتموضوعة •

243: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مقدمات الحکمة

مقدمات 
الحكمة 

م و إِْن لم یكن مدلوالً وضعاً الساإلطالق
مدلول التزامي لظهور حالي الجنس لكنه 

.  ینعقد عادة في كالم المتكلمسیاقي

المهملة اسم الجنس و إِْن كان موضوعاً للطبیعة
اً، لكن بحیث لو استعمل في المقید لم یكن مجاز

عدم ذكر القید بنفسه یدل على اإلطالق

3411ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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أقسام العموم

اإلطالقأقسام 

اإلطالق 
االستغراقي

أكرم العالم

ً يالبدلاإلطالق  أكرم عالما

اإلطالق 
المجموعي

222: ، ص3ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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أقسام العموم

أقسام العموم

العام 
االستغراقي

أكرم كل عالم

أكرم أي عالمالعام البدلي

العام 
المجموعي

أكرم جمیع 
العلماء

222: ، ص3ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
بمعنى معین 
ه مما ینطبق علی

و هو اللفظ
:ینشئ من

غلبة الوجود

كثرة استعمال 
اللفظ

ة مناسبات عرفی
أو عقالئیة

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
فی االنصراف-الرابعالتنبیه •
، و هو و هو عبارة عن أنس الذهن بمعنى معین مما ينطبق علیه اللفظ•

:على أقسام ثالثة

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معین مم
ینطبق علیه 

و هو اللفظ
:ینشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 

ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

قد یوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفی
أو عقالئیة

یدقد توجب التقی

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كم ا إذا ك ان بع ف اف راد االنصراف الناشئ من غلبـة الوجـود -1•

ه المطلق و حصصه أغلب وجودا من حصصه األخرى، فقد توجب هذ
حو من و هذا الن. الغلبة فی الوجود أنس الذهن مع تلك الحصة الغالبة

ك االنصراف انصراف بدوي ال أثر له و ال يهدم اإلطالق ألنَّ فهم ذل 
ك ون المعنى الخاصّ لیس مسببا ع ن اللف ظ و مس تندا إلی ه لك ی ي
دلیل مشموال لدلیل حجیة الظهور و انما هو بسبب غلبة خارجیة و ال

ع ل ه اللهم إِالَّ إذا كانت الندرة بدرجة بحیث يرى ما وض. على حجیته
الحقیقة اللفظ لیس مقسما شامال لما ينصرف عنه و يكون هذا بحسب

.من نشوء ضیق و تحديد فی المدلول

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معین مم
ینطبق علیه 

و هو اللفظ
:ینشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 

ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

قد یوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفی
أو عقالئیة

یدقد توجب التقی

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
نة مجازا فی حصة معیاالنصراف الناشئ من كثرة استعمال اللفظ -2•

أو على نحو تعدد الدال و المدلول فانَّ ذلك قد يوجب شدة عالق ة و
ی ألن ه أنس بین اللفظ و بین تلك الحصة و هذا أنس لفظی ال خارج

ذي ناشئ من استعمال اللفظ فی المعنى و إفادة المعن ى ب ه و ه و الّ 
ق ول أو يؤدي إلى الوضع التعینی إذا بلغ مرتب ة عالی ة كم ا ف ی المن
ل مج رد المشترك و امّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فال يتحقق وض ع ب 

ق ام أنس و عالقة شديدة، و هذا قد يكون صالحا لالعتماد علیه فی م
البیان فاالنصراف بهذا المعنى ق د يوج ب اإلجم ال و ع دم تمامی ة

.اإلطالق

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معین مم
ینطبق علیه 

و هو اللفظ
:ینشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 

ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

قد یوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفی
أو عقالئیة

یدقد توجب التقی

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد
كم ا ف یاالنصراف الناشـئ مـن مناسـبات عرفيـة أو عقال يـة -3•

ه ا ق د التشريعات التی لها جذور عرفیة مركوزة عرف ا أو عقاليی ا فان
ى الم اء فانه ينصرف إل« الماء مطهر»توجب التقیید أيضا كما إذا قال 

.الطاهر لمركوزية عدم مطهرية النجس

3432ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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(االنصراف:تنبيهات)المطلق و المقيد

االنصراف

أنس الذهن 
ا بمعنى معین مم
ینطبق علیه 

و هو اللفظ
:ینشئ من

غلبة الوجود
انصراف بدوي 

ال أثر له 

كثرة استعمال 
اللفظ

قد یوجب 
اإلجمال 

ة مناسبات عرفی
أو عقالئیة

یدقد توجب التقی

3431ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 


