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علم اصول الفقه

ةالحز

علی  ةالحز: القسن االٍل
الحکن اٍ الوذهة

الحزة  :الفصل االٍل
الوحزسة

غیز   ةالحز:الفصل الخاًی
ةالوحزس

تعارض :الفصل الخالج
الحزذ

  ةالحز: القسن الخاًی
علی الٌظام
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تزتیة اصَل هتعارف

هثاحج  
األلفاظ

طزق  
إحزاس  
الظهَر

هٌاشئ 
الظهَر

هَضَع 
حزیة 
الظهَر

حزیة 
الظهَر

السیزة ٍ  
اإلرتکاس

حزیة 
الظي  
فی 
ًفسه

الظهَرات التی  )
يثحج عٌها فی 
(علن األصَل
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الفصل 
 ةالحز:االٍل

ةالوحزس

الوثحج 
:  األٍل
 الحزة
ة غیز الوحزس

العقلیة

غیز . أ
اللفظیة

حزیة الظي فی ًفسه

السیزة ٍ اإلرتکاس. 1

اإلرواع. 2

الشهزة. 3

اللفظیة. ب

حزیة الظهَر. 1

هَضَع حزیة الظهَر. 2

هٌاشئ الظهَر. 3

طزق إحزاس الظهَر. 4

(هثاحج األلفاظ)الظهَرات التی يثحج عٌها فی علن األصَل. 5

الوثحج 
:  الخاًی
 الحزة
ة الوحزس
العقلیة
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ارواع
هفهَم شٌاسی ارواع •
َاى غٕرز ػمىر      سٕزٌ، ارتىاس، اجماع ي ضُزت، غٕز اس أىىٍ حجت•

غٕز لفظ  َستىد، اس جُات  ضبٍٕ بٍ َم َستىد ورٍ رر اراۀرّ ب رج    
. ۀؼىًم خًاَد ضد
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ارواع
َا ٔا رفتارَراى ػمرًۀ     ب ج سٕزٌ ي ارتىاس تًجٍ ۀا بٍ رٔدگاٌرر •

ۀزرم ۀؼطًف بًر، حال ٔا َمّ ۀزرم اس آن جُت وٍ بطزود ٔا گزيَ  
اس آن َا ۀاوىد ۀسىماوان ٔا ضٕؼٕان اس آن جُت وٍ ۀسرىمان  ٔرا اس آن   

. جُت وٍ ضٕؼٍ َستىد
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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری
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هیشاى احتوال تأحیز هَقعیت

سیره یا 
ارتکاز

عقال

متشرعه

مسلمانان

شیعه
مردم زمان 
معصوم ع
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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

کشف سنت

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

تنقیح موضوع

تنقیح ظهور

کشف سنت



14

ارواع

ب ج اجماع با فتاياى فمُا سز ي وار رارٔم وٍ با رٔدگاٌ ٔا رفترار  رر •
ػمًۀ  ۀزرم؛ البتٍ خًرِ َمٕه فتاياى فمُا ۀمىه است ۀىطأ رفتار ٔا 

َاى گذضتٍ بردان اضرارٌ    رٔدگاَ  رر بٕه ۀتطزػٍ باضد وٍ رر ب ج
َرا ٔرا    اٖن با خًرِ فتاياى فمُا سز ي وار رارٔم وٍ با رٔردگاٌ . وزرٔم

ٍ است .رفتارَأ  وٍ اس أه فتايا وطأت گزفت
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ارواع

فتاواى فقها اجماع 

های نشأت  دیدگاه
گرفته از این فتاوا 

رفتارهاي نشأت 
گرفته از این فتاوا 
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ارواع
ٍ اْ وٍ َمرٍ ٔره فترًا    اجماع • رر اصًل ٔؼىٓ اتفاق وظز فمُا بٍ گًو

آٔا أه اتفاق وظز فمُا بزاى ۀا حجت است بٍ أه ۀؼىرا  . راضتٍ باضىد
وٍ بتًاوٕم بٍ استىار َمٕه فتًاى فمُا با لطغ وظز اس أره ورٍ ۀردرن    
فمُا را بز أه فتًا بداوٕم ٔا وداوٕم،بگًٕٔم وٍ ضزٔؼت چىرٕه حىمر    

؟رارر

ٍ اود؛ ٔؼىر     ۀسىماً فمُا رر أه فتًا بزاى خًرضان. • ٔه ۀدرو  راضت
.رَىد بدين ۀدرن ي حجت فتًا وم 
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اقسام ارواع •
اجماع بسٕط. 1–
اجماع ۀزوب . 2–
اجماع ۀ صل . 3–
اجماع ۀىمًل. 4–
اجماع ۀىفك اس ۀىمًل ي ۀ صل. 5–
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اقسام اجماع 

بسیط

مرکب 
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اقسام اجماع 

محصل 

منقول

ملفق از منقول و محصل
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اقسام اجماع 

بسیط

مرکب 

محصل 

منقول

ملفق از منقول و محصل
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هالک حزیت ارواع در ًظز شیعه 
كاشف  قععفا اس رأ    اس ًظز شیعه در رايی حزت است كه ارواع •

. ف علیه السالم ف تاشد هعصَم
تا بٍ حال ۀصدالٓ بزاْ أه اجماع وٍ واضف اس رأى ۀؼصرًم ر   ۀه •

ػىٍٕ السالم ر باضد، پٕدا وىزرٌ ام بٍ أه ۀؼىا ورٍ رر ۀسرألٍ آٔرٍ ٔرا      
ريأت ٔا رلٕل ػمى  ٔا ارتىاس ٔا سٕزٌ وباضد ي تىُا اجماع رلٕرل آن  

.باضد
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هالک حزیت ارواع در ًظز شیعه 
.سىت ۀىطأ أه ضدود وٍ ضٕؼٍ اجماع را ۀطزح وزرٌ استاَل •
آن َا اجماع را پذٔزفتىد ي ضٕؼٍ َم بزاى أه وٍ با آن َرا ۀماضرات    •

ٍ است با أه تفايت ورٍ ضرزأط  برزاْ     وزرٌ باضد، اجماع را پذٔزفت
پذٔزش آن لزار رارٌ است وٍ البترٍ آن ضرزأط ۀؼمرًتً ت مرك پٕردا      

.وىد وم 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
ٍ  اگز • حجرت اسرت، ۀردرن       اجماع ي اتفاق وظز فمُا رر ٔره ۀسرأل

؟حجٕت آن چٕست
.ۀباو  ۀختىف  را بزاى حجٕت اجماع ۀطزح وزرٌ اود •

.305، ص 4األصَل، د فا علن تحَث . 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
ضُٕد صدر ر رضًان اهلل ػىٍٕ ر اس بٕه آن َا فمط بٍ سٍ ۀباوٓ اضارٌ    •

:تًان گفت سٍ ۀبىاْ اصى  رر حجٕت اجماع َستىد وىد وٍ ۀ  ۀ 
.لاػدِ لطف. 1•
ريأات. 2•
ۀالسۀٍ. 3•

.305، ص 4األصَل، د فا علن تحَث . 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 

مبانی حجیت 
اجماع

قاعدۀ . 1
لطف

روایات. 2

مالزمه. 3

.305، ص 4األصَل، د فا علن تحَث . 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
قاعدة لع : هثٌای اٍل•
أه ۀبىا بٍ ضٕخ طًسر  ر رضرًان الى رٍ ػىٕرٍ ر ۀىسرً  اسرت ي         •

َراى   بزخر  اس فمُرا ي اصرًل    است ي وسبت َم وسبتِ ررست   أه 
تؼبٕرز  « لطرف »ضٕؼٍ وٕش آن را ۀطزح ورزرٌ اورد ي اس آن برٍ لاػردِ     

.ضدٌ است
.تز اساس ايي هسلك، ارواع ته حکن عقل حزت است •



27

تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
لطف خدايود ر تبارن ي تؼالٓ ر التضا   : رلٕل بٍ أه ضىل استتمزٔز •

بىابزأه اگز َمّ فمُا رر ٔه . وىد وٍ ۀصالح بز ػبار تفًٔت وطًر ۀ 
اى بز ۀطىبٓ اتفاق وظز پٕردا وزرورد رر حرالٓ ورٍ آن ۀطىرب       ۀسألٍ

خالف يالغ باضد، أه خالف يالغ بًرن باػج تفًٔت ۀصالح يالؼر   
.رر آن ۀسألٍ خًاَد ضد
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
رر أه صًرت بز خدايود ر تبرارن ي تؼرال  ر تسم اسرت ورٍ برٍ         •

و ًى جىًى أه تفًٔت ۀصى ت را بگٕزر بٍ أره صرًرت ورٍ برٍ     
ٍ اْ أه اجماع را بطىىد ي اس راَ  بزاى بؼض  اس أه فمُا ػىرم   گًو

ٍ   . بٍ خالف أه فتًا أجار وىد اى  پس اگز َمّ فمُرا رر ٔره ۀسرأل
ضًر وٍ أره   اتفاق وظز راضتىد ي اختالف  بٕىطان پٕدا وطد، ۀؼىًم ۀ 

. ۀطىب ۀطابك با يالغ بًرٌ است
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
اى است ورٍ رر ۀباحرج ۀختىرف والۀر  برٍ آن       لطف، لاػدٌلاػدِ •

تزٔه واربزرَراى آن رر ب رج وبرًت     ضًر ي ٔى  اس ۀُم تمسه ۀ 
. ػاۀٍ است

أه را وٍ خدايود ر تبارن ي تؼالٓ ر بأد پٕاۀبزاو  بفزستد، برا    اصل •
. وىىد ۀ  لاػدِ لطف احبات 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
بٍ أه ضىل است وٍ رسرتٕاب  بطرز برٍ بزخرٓ اس ۀطرالب       تمزٔزش •

پس برز  . اۀىان ودارر ي آن ۀطالب رر سؼارت يالؼ  بطز ومص رارود
خدايود ر تبارن ي تؼال  ر ياجب است وٍ راَ  بزاى ۀؼزفرت بطرز     
بٍ سًى أه ۀطالب بگطأد ي آن راٌ أه اسرت ورٍ فزسرتارگاو  را    
بفزستد ي آن ۀطالب را بٍ آن َا يح  وىد ي أطان را ۀأۀًر وىد ورٍ  

. أه ۀطالب را بزاْ ۀزرم بٕان وىىد
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
ضًر؛ البتٍ رلٕل لطف، خًر  يالغ اس أه طزٔك وبًت ػاۀٍ حابت ۀ رر •

بز حىمت استًار است؛ ٔؼىر  چرًن خدايورد ر تبرارن ي تؼرالٓ ر        
حىٕم است، اوسان را خىك وزرٌ اسرت ترا برٍ ٔره َردف ي غأرت       
خاص  بزسد ي رستٕاب  بٍ أه َدف برزاى اوسران جرش برا ۀؼزفرت      
وسبت بٍ ٔه سزْ اۀًر ۀٕسًر وٕست ي بؼض  اس أه اۀًر جرش برٍ   
ارسال رسل بزاى اوسان لابل رستٕاب  وٕست، حىمرت الُر  التضرا    

وىد وٍ پٕاۀبزان را ۀبؼًث وىد تا بدٔه طزٔك آن ۀطالب وىٕدْ رر  ۀ 
.اختٕار اوسان گذاضتٍ ضًر
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
لاػدِ لطف ي واربزر آن بٍ صًرت خاظ رر ۀًرر وبًت ػاۀٍ اصل •

ررست است ي جاى تزرٔد رر آن وٕست؛ اۀّا آٔا تطبٕك أه لاػدٌ رر 
ۀًرر اجماع َم ررست است؟ 
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
بٍ ۀمتضاْ أه لاػدٌ پٕاۀبزان آۀدود تا ۀطالب  را بزاى ۀا بٕان ٔؼى  •

آن . وىىد تا أىىٍ وًبت بٍ پٕاۀبز خاتم ر صى  اهلل ػىٍٕ ي آلٍ ر رسٕد  
لزآن . حضزت َم آوچٍ را وٍ ۀأۀًر بٍ رساودش بًر، بٍ ۀزرم رساود

وٍ يح  الُ  بًر ي اي ۀأۀًر بٍ ابالغص بًر، رر اختٕار ۀرزرم لرزار   
. گزفت

اگز بؼد اس پٕاۀبز َمّ فمُا وٍ ۀتخصصان ضىاخت رٔه َسرتىد،  حال •
اتفاق وظز راضتىد ي  فزضاً رر أه ۀًرر اضرتباٌ ورزرٌ     رر ٔه ۀسألٍ

باضىد، آٔا بز خدا ر تبارن ي تؼالٓ ر ياجب است وٍ برزاْ تصر ٕح     
ٍ اْ بٕه آن َا اختالف أجار وىد ؟بٍ گًو
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
ارػاى ضٕخ طًس  ر رضًان اهلل ػىٍٕ ر أه اسرت ورٍ لطرف الُر         •

وىد وٍ يلت  فمُا رر ٔه ۀسألٍ اضتباٌ وزرود ي َمگر  برٍ    التضا ۀ 
ٍ اْ برٕه آن َرا اختالفر        خطا رفتىد، خدا ر تبارن ي تؼالٓ ر بٍ گًو

.أجار وىد ي آن رأى ص ٕح را رر بٕه آراء أطان أجار وىد
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تسیطهثاًا حزیت در ارواع 
.630، ظ 2الطًسٓ، ۀ مد به حسه، الؼدِ فٓ أصًل الفمٍ، ج . •
.َمان. •
.َمان.  •


