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 چکیده

م سـبب شـده تـا    همـین تقـدّ  . فاق علما اسـت   تّإ م و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ      تقدّ
منـشأ اخـتالف،   . خـالف و نـزاع باشـد     محـلّ  ی مفهوم مخـالف،   تخصیص عام به وسیله   

ر ایـن بـاب، فـرع بـر         اخـتالف د  .  مفهوم مخالف اسـت    ۀضعیف بودن تخصیص به وسیل    
م واحـد یـا    دو کالم صادر شده از مـتکلّ ، نزاعمحلّ. ت مفهوم مخالف است پذیرش حجیّ 

 خـود  نیز باید مفهومِ معـارض بـا عـامّ       . م واحد هستند  مانی است که در حکم متکلّ     متکلّ
 .از مفهـوم مخـالف، مـانع تخـصیص شـود           تـر  همچنین نباید دلیلی قـوی    . ت باشد حجّ

 با این استدالل کـه مفهـوم مخـالف در حکـم منطـوق               ؛اند ذیرفته، تخصیص را پ   جمهور
. دانند ی قیاس و برخی، لفظ می     لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله          .است

 منطوق اسـت    ، با این استدالل که عام     ؛اند ای چنین تخصصی را نپذیرفته      ، عدّه در مقابل 
دیدگاه . اند ده ِِِو قائل به ترجیح نشده    قف کر توّ برخی هم . م بر مفهوم است   و منطوق مقدّ  
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ـ یّت این مسأله الزم است که مباحث و اقوال وارده در این موضوع و ادّ       اهمّ هـای    طـرف ۀل
ـ    ها    آنبر  نزاع و اعتراضات و مناقشات وارده        ه و تحقیـق قـرار گرفتـه و         طرح و مورد مداقّ

 .بیان گرددها  آنب بر نتایج و آثار فقهی مترتّ
 افـراد  ۀ یکبـاره همـ  لفظ عام در اصطالح علم اصول، لفظی است کـه بـرای اسـتغراقِ     

ن این نکته است که برخـی از        تخصیص بیا ). ٢/٣٠٩،  رازی( مدلول خود وضع شده است    
معتقد رازی   فخر). ٢/٥٥٠،  طوفی( .باشد نظور و مقصود حکم نمی    های لفظ عام، م    مدلول
، رازی( .»های خطاب از شمول خطاب  عبارتست از اخراج برخی از مدلولتخصیص«: است

تخصیص عبارتست از محـدود و مقـصور کـردن عـام بـر              «: گوید نیز می ابن حاجب   ) ٣/٧
 ).٣/٢٤١، زرکشی( .»یات آنبرخی از مسمّ

ا جـایی    تـ  ، لفظ عام، قابل تخصیص بودن آن است و این قابلیـت           های از جمله ویژگی  
اگر عام بودن یک    . » منه البعض  قد خُصّ و  ا  ما من عام إلّ   «: اند است که برخی از علما گفته     

هایش به خاطر وجود یـک دلیـل ثابـت      محدود بودن آن بر برخی از مدلوللفظ و سپس  
ابراین هر خطابی که شمول و عموم بن. نامند  علمای اصول این عمل را تخصیص می       شود،

ر است، چه تخصیص به معنی مـصروف        ر باشد، تخصیص آن نیز متصوّ     در مورد آن متصوّ   
داشتن عام از عموم به جهت خصوص است و آنچه عموم نداشته باشد، مـصروف کـردن                 

دارند که تخصیص عام    فاق نظر    علما اتّ  همچنین، ).٢/٤٠٩،  آمدی( .ر نیست آن هم متصوّ  
 ۀها به دو دسـت     صمخصّ. نامند ص می له را مخصِّ  ای معتبر باشد که علما این ادّ       ا ادّله باید ب 

فـاق  ا انواع مذکور در ذیل این دو دسته بعضاً مـورد اتّ           امّ. اند صل تقسیم شده  منفصل و متّ  
 .های منفصل و مورد اختالف، مفهوم مخالف است صاز جمله مخصّ. علما نیستند

رازی  از جملـه ابواسـحاق شـی       .اند ا تعاریف مختلفی ارائه داده    ، علم در مورد مفهوم مخالف   
 کـه حکـم     ق شـود و ایـن تعلیـق داللـت کنـد           حکم بر یکی از اوصاف شیء معلّ      «: نویسد  می

ابـویعلی حنبلـی     ).١٢٣ـ٢/١٢٢،  لمعشرح الّ شیرازی،  ( .»باشد ماسوای صفت، مخالف آن می    
 حکم ماسوای این    کند که   داللت می  بر یک صفت شود، این امر     ق   معلّ ،اگر خطاب «: گوید می

حکم «: نویسد  میابوالحسین بصری   همچنین،   )١/١٥٤ابویعلی،  . (»باشد صفت مخالف آن می   
ابوالمعـالی   .)١/٢٨٢بـصری،   ( »ق شود و بر نفی حکم از ماسوای آن داللت کند          بر صفتی معلّ  

داللـت داشـته    شیء به خاطر تخصیص یافتن به ذکر و منطوق بودن،           «: گوید جوینی نیز می  
 ).١/٤٤٩جوینی، ( »باشد که حکمِ مسکوت عنه مخالف منطوق باشد

 مفهوم مخالف عبارتست از داللت لفظ بر ثبـوت نقـیض حکـم منطـوق                ،نتیجه اینکه 
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 .برای مسکوت عنه، یعنی مخالف بودن مسکوت عنه با منطوق در حکم
ای  هانـسته و عـدّ    ت د  آن را حجّ   ،جمهور.  اختالف علما است   ت مفهوم مخالف محلّ   حجیّ

ت مفهوم مخالف در باب تعداد انواع مفهوم مخالف قائالن به حجیّ. چون احناف با آن مخالفند
ابـن  ( .اختالف نظر دارند و عددهای چهار، هفت، هشت، ده و یازده از آنان نقل شـده اسـت                 

 ).٣٠ـ٤/٢٤ زرکشی ؛٢٧٢ـ٢٧٠ ؛ غزالی٥٤ـ٢/٣٧ ؛ ابن سمعانی٣/٤٩٧ نجار
 هجده نوع برای آن ذکر شده است که بـه صـورت خالصـه          :ان گفت تو جموع می در م 

ت، مفهوم حال، مفهوم زمـان، مفهـوم مکـان، مفهـوم            مفهوم صفت، مفهوم علّ   : عبارتند از 
شـود، مفهـوم تقـسیم، مفهـوم         فهوم صفتی که عارض شده و زایل می       صفت در جنس، م   

وم غایـت، مفهـوم     لقب، مفهوم اسم، مفهوم اسم مشتق، مفهوم عین، مفهوم شـرط، مفهـ            
برخی در برخی دیگر داخل      ا این موارد  امّ. ما، مفهوم استثناء  عدد، مفهوم حصر، مفهوم إنّ    

مفهوم : را در شش مورد دسته بندی کرد که عبارتند ازها  آنتوان  در نتیجه می. شوند می
 . مفهوم غایت، مفهوم عدد، مفهوم حصر، مفهوم شرط، مفهوم صفت،لقب

م بـر    مقـدّ  ، باورند که هنگام تعارض منطـوق و مفهـوم، منطـوق           علمای اصول بر این   
پس اگر دو دلیل با هم دچار تعارض بودند که یکی با لفظ و نطق بر حکـم                  . مفهوم است 

. شـود  م مـی  م مقـدّ  ل بر مـورد دوّ    داللت داشت و دیگری با مفهوم؛ در این حالت مورد اوّ          
کنـد،   ی مفهوم تخصیص پیـدا مـی       به وسیله  میزان تعارض این قاعده با این قول که عام        

و م بر آن شـده   مقدّ، زیرا عام از قبیل منطوق است، پس چگونه مفهوم        ؛ سؤال است  محلّ
قین بر این اعتقادند کـه تعـارض منطـوقِ عـام بـا مفهـومِ                دهد؟ محقّ  آن را تخصیص می   

 بلکـه   ،م نـشده   مقدّ ،پس منطوق .  تقدیم منطوق بر مفهوم است     ۀخاص، مستثنی از قاعد   
 سبب این است کـه در صـورت تخـصیص         . کند م منطوق با مفهوم تخصیص پیدا می      وعم

شود و هم به مفهوم؛ و این اولی از الغای یکی از آن دو               عام با مفهوم، هم به عام عمل می       
 ).٤٨٠ـ٢/٤٧٩؛ آمدی٦٠ـ١/٥٩ ابن قیم. (است

رد ی مفهوم مخالف، این است که یک دلیل شرعی عام وامنظور از تخصیص به وسیله
پس آیـا تخـصیص عمـوم آن        . شده و مفهوم مخالف یک دلیل دیگر، معارض با آن باشد          

تر بوده و مفهـوم مخـالف        یز است، یا اینکه عموم از آن قوی       دلیل با آن مفهوم مخالف جا     
المـاء طهـور ال     «:  در حدیث آمـده اسـت      ،باشد؟ به عنوان مثال    قادر به تخصیص آن نمی    

شود، خـواه بـه       حدیث عام بوده و شامل هر آبی می        این). ١/١٤١،  نسائی( »ینجّسه شیء 
ـ          ین رسیده باشد یا نرسیده باشد، امّ       قلتّ حدّ ین ا از منظر برخی علما، آب کمتر از حدّ قلتّ

 به صرف مالقـات بـا نجاسـت،         از این حدیث تخصیص یافته است و معتقدند که این آب          
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ایـن  ). ١/٣٦،  ؛ ابـن قدامـه    ١/٣٣٣،  ماوردی( .شود، گرچه تغییر هم نیافته باشد      نجس می 
تـین، لـم    إذا بلغ الماء قلّ   «: فرماید  مفهوم مخالف این حدیث است که می       حکم برگرفته از  

م ل با مفهوم مخالف حـدیث دوّ      بنابراین عموم حدیث اوّ   ). ١/١٧٥،  نسائی(» یحمل الخبث 
 تـین یـا   شود که آب به میزان قلّ      ل حمل بر حالتی می    شود و حدیث اوّ    تخصیص داده می  
: فرمایـد   ماننـد ایـن آیـه کـه مـی          همچنین ).٣٦٩ـ٣/٣٦٧،  ابن نجار ( .بیشتر از آن باشد   

با زنان دیگری کـه بـرای شـما حاللنـد و            ) (٣،  ساءنّال(» فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء     «
لفظ این آیه عام است و نکاح با زنـان را مطلقـاً مبـاح کـرده                 ) دوست دارید ازدواج کنید   

وَمَن لَّْم یَـسْتَطِعْ مِـنکُمْ      «: فرماید م این آیه تخصیص یافته است که می       لکن با مفهو  است،  
ن فَتَیَـاتِکُمُ الْمُؤْمِنَـاتِ                  ا مَلَکَـتْ أَیْمَـانُکُم مـِّ » طَوْالً أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مـِّ

توانـد بـا       ازدواج کنـد، مـي      مـؤمن  ۀاگر کسي از شما نتوانست بـا زنـان آزاد         ) (٥،  ساءنّال(
مفهوم این آیه عدم جواز نکاح با کنیز برای مرد آزاد است،            ). کنیزان مؤمني ازدواج نماید   

پـس ایـن مفهـوم،      . ن مالی برای ازدواج با زن آزاد را داشـته باشـد            تمکّ ،اگر شخص آزاد  
ورت یافتن   نکاح با کنیز در ص     ،دهد و در نتیجه    ل را تخصیص می   ی اوّ عمومِ وارده در آیه   

 .ن مالی برای ازدواج با زن آزاد را از این حکم خارج کرده استتمکّ
 

  نزاعتحریر محلّ
 : نزاع، الزم است دو نکته روشن شودقبل از بیان محلّ

ـ  الف ـ اختالف در باب تخصیص عام به وسیله  ت ی مفهوم مخالف، فرع بر پـذیرش حجیّ
 این اختالف در میان قائالن به       ،بارت دیگر به ع . باشد فهوم مخالف و قبول داشتن عموم می      م

، ؛ زرکـشی  ٢/٤٦٧،  ؛ اسـنوی  ٣/٧٩،  ابـن حاجـب   . (باشـد  ت مفهوم مخالف و عموم مـی      حجیّ
ی منطقی این امر این است که کسانی چون احناف که قائل            نتیجه). ٢/٥٢٩،  ؛ آمدی ٣/٣٨٥

بـه دنبـال   ر اصـل،  دانـد،   د یا کسانی که عموم را نپذیرفتهباشن ت مفهوم مخالف نمی به حجیّ 
 . ی مفهوم مخالف نیستندجواز یا عدم جواز تخصیص عام به وسیله

ب ـ برخی از علما چون ابن قطان و ابواسحاق اسفراینی و آمدی بر این باور هـستند   
ت مفهوم مخالف   فاق قائالن به حجیّ   ی مفهوم مخالف مورد اتّ    که جواز تخصیص به وسیله    

ـ ). ٢/٥٢٩،  ؛ آمدی ٣/٣٨٢،  زرکشی( .است  نیـست، بلکـه چنـان کـه زرکـشی           ا چنـین  امّ
، آراء  البتـه شـاید ایـن گـروه       ) ٣/٢٨٢زرکـشی،   ( . مورد اخـتالف اسـت     ، مسأله ،گوید می

عا این است که دلیل این مدّ .اند  که چنین قائل به عدم اختالف شده    اند مخالفین را ندیده  
 ). ٢/٥٢٩، مدیآ. (»در این باره اختالفی سراغ نداریم«: آمدی اظهار داشته است
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باشد، بلکه علما در برخـی        ۀ انواع مفهوم مخالف نمی     نزاع علما در این بحث، هم      محلّ
م بـر مفهـوم مخـالف و در         های تعارض عموم و مفهوم مخالف، قائل به تقدیم عمو          صورت

چنان که ابن تیمیه گفتـه      .  قائل به تقدیم مفهوم مخالف هستند      ،های دیگر  برخی صورت 
م واحـدی بیـان     در این بحث، در دو کالم منفصلی است که توسط متکلّ           نزاع    محلّ :است

م واحد هستند، مانند    مانی صادر شده باشد که در حکم متکلّ       شده باشد، یا اینکه از متکلّ     
حاد مقصود آنان واجب و     م که اتّ  صل و کالم دو متکلّ    ا کالم واحد متّ   امّ. کالم خدا و پیامبر   
 نیـز محـلّ    ).٣٧٥،  ؛ ابـن لحـام    ٣١/١٠٦،  ابـن تیمیـه   ( .باشند  نزاع نمی  الزم نیست، محلّ  

تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف از دید قائالن بـه آن، در جـایی اسـت کـه مفهـومِ        
ـ      ت باشد، امّمعارض با عام، حجّ   ،فـاق ت نباشـد، بـه اتّ  ا اگـر بـه ماننـد مفهـوم لقـب، حجّ

). ٢٢٢ــ ٣/٢٢١، ؛ زرکـشی ١٤٢، آل تیمیـه . (ی آن جـایز نیـست   تخصیص عام به وسیله   
تـر از   این باور هستند کـه اگـر دلیلـی قـوی      همچنین جمهور قائالن به مفهوم مخالف بر        

ی مفهوم مخالف شد، تخصیص عـام بـا مفهـوم           مفهوم مخالف مانع از تخصیص به وسیله      
چه دلیـل   ) ١٤٤ـ١٤٣،  ؛ آل تیمیه  ٢/٦٣٤،  ابویعلی ؛٣/٣٨٦،  زرکشی(مخالف جایز نیست    

 .گردد کنش دلیل ضعیف می مانع از عمل و تر، قوی
ابوحامد اسفراینی و سلیم رازی معتقدند که این اختالف مربوط به زمـانی اسـت کـه                
منطوقی غیر از منطوقِ خودِ مفهوم که اصل برای آن مفهوم است، با آن در تعارض باشد، 

 ، زیرا در این صـورت     ؛ اگر معارضِ منطوق و اصل خود باشد، تخصیص ممکن نیست          لکن،
پس اگـر   . دهد ند، یا اینکه فقط آن را تخصیص می       ک  خود را ساقط و باطل می      طوقیا من 

به طوری با منطوق و اصل خود متعارض شود که آن منطوق را باطل و ساقط نماید، بـه                   
ا اگر مفهوم به طریق تخـصیص، معتـرض         امّ .شود  می تبع منطوق، خود مفهوم هم ساقط     

ه حـرّم الکلـب و      إن اللّ «: فرماید  می ث که منطوق و اصل خود شود، مانند مفهوم این حدی        
های انتفـاع از     ی جهت مقتضی تحریم همه  » ه حرّم الکلب  إن اللّ «ی  زیرا جمله » حرّم ثمنه 

مقتضی این است که چیزی غیـر       » حرّم ثمنه «باشد و جمله      می ..سگ چون بیع و هبه و       
 رأی مذهب   .دهد  می پس این عموم منطوق قبلی را تخصیص      .  حرام نیست  ،از ثمن سگ  

ـ    است و عموم اصل خود را تخصیص نمی        ساقط   ،شافعی این است که مفهوم     ا از  دهـد، امّ
اما سخن وی   . ابوالحسین بن قطّان نقل شده که وی تخصیص با آن را جایز دانسته است             

ض آن  فرع برای منطوق خود است و جایز نیست که معتـرّ ، زیرا مفهوم ؛قابل اعتنا نیست  
 ).٣٨٥ـ٣/٣٨٦، زرکشی( .ن را ساقط نمایدشود و چیزی از حکم آ
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 منشأ اختالف
ی مفهـوم مخـالف     سبب اختالف در این مسأله را باید در ضعف تخصیص بـه وسـیله             

ضعف از داللت منطوق است، چه در هنگـام تعـارض، اصـل،             أ ، زیرا داللت مفهوم   ؛جست
سبب اختالف  ابن قیم در اشاره به      ). ٣١/١٠٥،  بن تیمیه ا( .تقدیم منطوق بر مفهوم است    

 ، نزاع میان اصولیان و فقها است و در مـورد آن           این بحث محلّ  «: نویسد   می در این مسأله  
منشأ نزاع، تعارض خصوص مفهوم و عموم منطوق است، چه          . دو قول معروف وجود دارد    

، ننتهـذیب الـسّ   ابن قیّم،    (».باشد  می خصوص، مقتضی تقدیم و منطوق، مقتضی ترجیح      
باشد   می یم این است که منطوق چون لفظ است و اصل برای مفهوم           منظور ابن ق   ).١/٦٤

، عام است، مفهومِ خـاص       چون مفهوم، خاص و منطوق     ،ا در مقابل  بر آن رجحان دارد، امّ    
 نـسبت بـه دیگـری از        ،پس چون هر کدام در جایی     . تری از منطوقِ عام دارد     داللت قوی 

بنابراین کسانی که قائل بـه جـواز        . برتری برخوردار هستند، چنین نزاعی روی داده است       
باشند، به خاص بودن داللت مفهوم نگاه دارنـد و            می ی مفهوم مخالف  تخصیص به وسیله  

 بیانگر خالف مقتـضای مفهـوم اسـت و چـون     ،قائالن به منع، به این نگاه دارند که عموم 
 .م است مقدّ،فاق نظر وجود دارد، بر مفهومتّإت آن منطوق بوده و بر حجیّ

 

 ی مفهوم مخالفتخصیص عام به وسیلهدربارۀ گاه علما دید
 : عبارتند ازی مفهوم مخالفدیدگاه علما در باب تخصیص عام به وسیله

 ت مفهوم مخالف، تخصیص عام با مفهـوم مخـالف را جـایز             جمهورِ قائالن به حجیّ    ـ١
 ،ار؛ ابــن نجّــ٢/٥٧٨، ؛ ابـویعلی ٣/٧٩، ؛ ابــن حاجــب٣٨٥ــ ٣/٣٨١، زرکــشی( .داننــد مـی 

؛ ٢/٥٢٩،  ؛ آمـدی  ٢/٢٧،  ؛ شـیرازی  ١/٣٩٣،  ؛ شوکانی ٢٥٧ـ٣/٢٥٦،  ؛ باقالنی ٣٦٧ـ٣/٣٦٦
 گرچه تخصیص عـام     ،این گروه  ).٣٧٤،  ؛ ابن لحام  ٣١ـ٢/٣٠،  ؛ ابن سبکی  ٢/١٨٠،  سبکی

 ی در اینکه تخـصیص عـام بـه وسـیله         لکن،  دانند،    می ی مفهوم مخالف را جایز    به وسیله 
ـ  سیلهی تخصیص به و  مفهوم مخالف به منزله    ، اخـتالف  قیـاس ۀ ی لفظ است، یا بـه منزل

ی  بـه منزلـه    ،گوینـد   می برخی.  سلیم رازی در این باره دو دیدگاه نقل کرده است          .دارند
.  برگرفته از تخصیص وصف بـه حکـم منطـوق اسـت            ،تخصیص با لفظ است، زیرا مفهوم     

 ؛یـاس اسـت   ی ق به منزله :  معتقدند برخی دیگر . سلیم خود این رأی را أصح دانسته است       
 ۀنتیجـ . شود که برگرفته از معنای لفظ اسـت         می زیرا لفظ بر آن داللت ندارد، پس ثابت       

این اختالف این است که اگر لفظ آیه یا خبری با آن متعارض شـد، در ایـن حالـت اگـر                      
ی دو آیه یا دو خبر متعارض خواهند بود و اگر دیـدگاه             ل باشیم، به منزله   قائل به رأی اوّ   
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شود، خواه اعم از آن باشد      می م منطوق محتمل بر آن مقدّ     ،یریم، در این حالت   م را بپذ  دوّ
 ).٣/٣٨٥، زرکشی. (یا أخص

 :اند ی زیر استناد کردهلهاین گروه در مورد دیدگاه خود به ادّ
ت آن ثابت شده است و از حیث الف ـ مفهوم مخالف، یک دلیل شرعی بوده که حجیّ 

ص عام باشـد،  پس واجب است که مخصِّ. ق قرار دارد وجوب عمل به آن، در جایگاه منطو      
منظور این اسـتدالل ایـن   ). ٢/٥٢٩، آمدی( .زیرا داللت خاص بر داللت عام رجحان دارد       

در . نیز پذیرفتـه شـود    باید آثار ناشی از آن      شود،     می ت چیزی قبول  است که وقتی حجیّ   
اثـر ایـن امـر را کـه        ،   است دارای حکم و در جایگاهی شبیه منطوق      ،   چون مفهوم  ،نتیجه

 زیـرا قبـول     ؛آیـد   مـی  این استداللی نیکو بـه نظـر      . پذیریم  میقدرت تخصیص عام است     
ب ساختن احکامی بر آن و سپس نفی قدرت تخـصیص از  جایگاه و شأن یک چیز و مترتّ  

 این سخن و استدالل صرفاً در مورد        ،البته چنان که ذکر شد    . آید  می آن بی معنی به نظر    
 .کند  میت مفهوم مخالف صدققائالن به حجیّ
 از اینکه مفهوم مخـالف، یـک دلیـل          :اند مخالفان در ردّ این استدالل گفته     در مقابل،   

فاق  اتّ  محلّ ،ت منطوق عام   زیرا حجیّ  ؛آید که عام را تخصیص دهد      ، الزم نمی  شرعی است 
  ارجح بـر مفهـوم  ،پس عام .  نزاع و اختالف است     محلّ ،ت مفهوم مخالف  حجیّلکن،  است،  

پاسـخ ایـن     ).٢/٥٣٠،  ؛ آمـدی  ٣/٧٩،  ؛ ابـن حاجـب    ٣١/١٤١،  ابـن تیمیـه   . (مخالف است 
تر از مفهـوم نیـست و در بحـث تخـصیص،             ، قوی توان چنین داد که عموم      می اعتراض را 

توانـد در   وقوع اختالف در باب یک دلیـل، نمـی  باشد و  ، شرط نمیص و عام تساوی مخصِّ 
 .ایجاد نمایداشکالی ها،  ض آنله در هنگام تعارتقدیم آن بر دیگر ادّ

ـ قائل شدن به تخصیص عام با مفهوم مخالف، موجب اعمال دو دلیـل، یعنـی مفهـوم      ب
 .باشد  می شود و روشن است که اعمال دو دلیل بهتر از الغای یکی از آن دو                می مخالف و عام  

 وقتـی کـه   این دلیلی قوی برای این گروه است، زیرا       ). ٢/٣١،  ؛ ابن سبکی  ٣/٧٩،  ابن حاجب (
ـ   امـری نادرسـت    ،و وجود کـالم مهمـل     شود،    گذارده می   اصل بر اعمال کالم    ،در لغت  ی تلقّ

 ـ گوییم کالم عاقل از لغو مصون است  میده است وی چه کالم مهمل، لغو و فاقد فاشود، ـ می
 !؟داده نشود در کالم شارع که خالق عقال و عقل است، جریان ای، چرا چنین قاعده
ص وارد شود که یکی دارای مفهوم مخالفی باشد که بتواند معنای عـام              حال اگر دو ن   

 ،ا در عین حال بتـوان از طریـق مفهـوم موافـق یـا قیـاس                 دوم را تخصیص بدهد، امّ     نصّ
تواند آن    می حکمی مخالف با مفهوم مخالف را از آن برداشت کرد، پس آیا مفهوم مخالف             

شود؟ مانند نهـی      می  عام را تخصیص دهد؟ یا اینکه به مفهوم مخالف یا قیاس عمل            نصّ
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إذا اشـتریت  «: فرمایـد   می در این حدیث که،رسول خدا از بیع آنچه که قبض نشده است    
من ابتاع طعاماً   «: فرماید  می و این حدیث که   ) ٣/٨،  دارقطنی(» ی تقبضه بیعاً فال تبعه حتّ   

 دوم دارای    عـام اسـت و نـصّ       ،لزیرا حـدیث اوّ   ) ٣/٦٧،  بخاری(» ی یستوفیه فال یبعه حتّ  
ل را تخـصیص بدهـد بـه        تواند حـدیث اوّ     می  دوم نصّ،  در این مثال  . مفهوم مخالف است  

ا بیع غیر طعـام و لـو اینکـه قـبض            عنه است، امّ    منهیٌ ،اینکه بیع طعامی که قبض نشده     
ند، لکن برخی از شافعیه و حنابلـه  ا امام مالک این رأی را پذیرفته. تنشده باشد، جایز اس  

معتقدند که در اینجا یک مفهوم موافق وجود دارد و آن اینکه اگر غذا که مورد نیاز مردم 
بـرای و   است، بیع آن قبل از قبض جایز نیست، بیع موارد دیگر غیر از غذا که مردم نیاز                  

بر مفهـوم مخـالف   م  همچنین قیاس، مقدّ  .  به آن دارند، به طریق اولی جایز نیست        اصالح
ـ  ؛ی طعام اسـت  و قیاس بر این داللت دارد که غیر طعام به منزله        ٢است ت عـدم   زیـرا علّ

  عقـد مـستحقّ    جواز بیع طعام قبل از قبض آن، این است که هنوز قبض که فرد در طیّ               
ابوطیب طبـری   . حاصل نشده است و این معنی در غیر طعام نیز وجود دارد        ،باشد  می آن

 است، مگر ی مفهوم مخالف واجب تخصیص عام به وسیله:گوید  می طلبدر توضیح این م   
پس اگر چنین دلیلـی مـانع       .  مانع از این امر بشود     ،تر از مفهوم   در حالتی که دلیلی قوی    

 مانـد، ماننـد ایـن حـدیث کـه           می شد، مفهوم ساقط شده و عام بر معنای عام خود باقی          
 ،ما به مانند مالک   : نویسد  می طبری. »یستوفیهی  من ابتاع طعاماً فال یبعه حتّ     «: فرماید می

ایـم، زیـرا    ی آن تخـصیص نـداده  قائل به مفهوم برای این حدیث نشده و عام را به وسیله    
تر از   این امر این است که ما دلیلی قوی       ت  علّ.  عموم را بر طعام مقصور کرده است       ،مالک

از قبض آن با وجود نیاز مـردم        مفهوم، یعنی تنبیه را داریم، زیرا وقتی که بیع طعام قبل            
دلیـل دیگـر وی ایـن اسـت کـه           . ولی است أ ،به طعام جایز نباشد، جایز نبودن غیرطعام      

م بر مفهوم است و قیاس بر این داللت دارد که غیـر طعـام بـه ماننـد طعـام                      مقدّ ،قیاس
ت عدم جواز بیع طعام قبل از قبض آن، این است که هنوز قبض که فرد در است، زیرا علّ

 حاصل نشده است و این معنی در غیر طعـام نیـز وجـود               ،باشد  می  آن ی عقد مستحقّ  طّ

                                                                                                                                                                             
و القیاس یترک لـه دلیـل   «: نویسد  میم قیاس بر دلیل الخطاب یا همان مفهوم مخالف   قاضی ابویعلی در باب تقدّ    . ٢

یوجب إثباتـاً و نفیـاً، فإسـقاط        إسقاط بعض حکم اللفظ، فإن اللفظ       ه یجری مجری التخصیص، ألنه      طاب، ألنّ الخ
). ٦٣٥ــ ٢/٦٣٤ابـویعلی،   (» . القیاس یقدم علی دلیل الخطاب     أحدهما بالقیاس بمنزلة التخصیص بالقیاس و ألنّ      

ا الخفـی، فـإن جعلنـاه     دم القیاس و أمّ   و إن عارضه قیاس جلی، ق     : قال شارح اللمع  «: گوید  می شوکانی  همچنین،
حجة کالنطق قدم دلیل الخطاب و إن جعلناه کالقیاس فقد رأیت بعض أصحابنا یقدمون کثیراً القیاس فی کتب                  

 ).٣/٣٨٦، زرکشی؛ ٢/٤٠، إرشاد الفحولشوکانی، ( .ا یتعارضانالخالف و الذی یقتضیه المذهب أنهمّ
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 زیرا  ؛که این از باب مفهوم لقب است       اند  علما در پاسخ به وی اظهار داشته       برخی از  .دارد
ا طبری امّ. شود  آن اسم نمیءسم موجب تخصیص ماوراق حکم به ا اسم است و تعلّ،طعام

 زیرا این بحث شـما  ؛اض بیان داشته که این اعتراض غلط است   خود در پاسخ به این اعتر     
  اسم مشتق است و اسم مشتق شبیه به صـفت          ،ا طعام در مورد اسم لقب درست است، امّ      

 ).١٤٣، ؛ آل تیمیه٣/٣٨٦، زرکشی. (باشد می
توانـد عـام را تخـصیص        مخالف نمـی   مفهوم   : شافعیه و حنابله معتقدند    ، برخی از مالکیه   ـ٢
ـ   ٣/٣٨١،  یزرکش (.دهد ، ؛ ابـن لحـام    ١/٣٩٣،  ؛ شـوکانی  ٢/٣١،  ؛ ابـن سـبکی    ٣/٣٦٩،  ار؛ ابن نجّ
 :اند ه خود به موارد زیر استدالل کردهاین گروه در مورد دیدگا ).٣٧٤

ی نیست که داللت مفهـوم مخـالف در قیـاس بـا داللـت       منطوق است و شکّ،الف ـ عام 
لکـن،  تند به یک منطوق باشد،      تر است، زیرا الزم است که داللت مفهوم مس         وق، ضعیف منط

ی مفهـوم مخـالف، تـرجیح       پس تخصیص عام به وسـیله     . داللت منطوق به مفهوم نیاز ندارد     
 ).٣/١٠٣، ؛ رازی١/٢٥١، ؛ شنقیطی٢/٣١، ابن سبکی( .أضعف بر أقوی بوده و جایز نیست

 :توان چند نکته را بیان کرد  میدر پاسخ به این دلیل
 نزاع ضعف از منطوق است، در محلّأ ،ی، مفهومر حالت کلّکه دپذیرفته شود اگر : نخست

 زیرا گرچه عام از حیث منطوق بـودن         ؛ضعف از منطوق عام باشد    أ ،که مفهوم گفت  توان   نمی
 ،باشد، داللت آن بر مصادیقش ضعیف است، حال آنکـه مفهـوم             می ا چون عام  ارجح است، امّ  

 مرجـوح و مفهـوم      ، عـام  ،ن جهـت  پس از ای  . خاص است و داللت آن بر افرادش قطعی است        
 گرچه از یک جهـت  ،شوند، زیرا جمع بین دو دلیل     می پس دو دلیل با هم جمع     . راجح است 

 کـه بنـانی    طـور،  چنـان      همین). ٢/٣١،  ؛ ابن سبکی  ٣/٧٩،  ابن حاجب ( .هم باشد، اولی است   
  آن داللـت   ا عام در ضمن افراد خـود بـر         صرفاً بر فرد مذکور داللت دارد، امّ       ،مفهوم گوید، می
 ).٢/٣١، ابن سبکی( .تر از داللت عام است پس داللت مفهوم بر آن فرد، قوی. کند می

 نزاع، باطل بودن تقدیم بر فرض پذیرش ضعف مفهوم به نسبت منطوق در محلّ: دوم
 زیرا در بحث تخصیص، تساوی قدرت ؛ضعف بر اقوی به صورت مطلق، قابل قبول نیست      أ

 از ایـن رو، در مبحـث تخـصیص در کتـب اصـول فقـه        . تص و عام شرط نشده اس     مخصِّ
 )خبـر آحـاد   ماننـد   ( ،تر از خـود    ۀ ضعیف ل با ادّ  )ت متواتر سنّمانند  (ی قوی   لهتخصیص ادّ 

 .توسط غالب علما پذیرفته شده است
أعـط  «: تر از داللت عموم منطوق است، مثالً اگر کسی گفت          ، قوی داللت مفهوم  :سوم

تر  م قویدر این حالت، مورد دوّ» ار فأعطه درهماً إن دخل الدّ  «: و سپس گفت  » زیداً درهماً 
تـر حکـم     ار تعارض شوند، بر اساس دلیل قوی      ل است و دو دلیل اگر با هم دچ        از مورد اوّ  



 ١٣٩١، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان دوم مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ فقه و ٢٤

 

 ).٣/٣٨٥، زرکشی( .شود  میداده
پس چون تخصیص با قیاس جـایز       . مفهوم مخالف مانند قیاس است و نه منطوق        ـ ب

 .م مخالف هم جایز نیستنیست، پس تخصیص با مفهو
ـ            ادّ  زیـرا   ؛ی، پـذیرفتنی نیـست    عای عدم تجویز تخصیص عام با قیاس بـه صـورت کلّ

تواند دلیلی علیه     می پس این استدالل  . اند  تخصیص عام با قیاس را پذیرفته      ،جمهور علما 
چون مفهوم مخالف مانند قیاس است و تخصیص : توان گفت  میخود این گروه باشد، چه

 . جایز استنیزس جایز است، پس تخصیص عام با مفهوم مخالف عام با قیا
قـوی  أضـعف بـر     أکردن   متر از داللت عموم است، مقدّ      ، ضعیف چون داللت مفهوم   ـ ج

 ).٢/٣١، سبکی ابن. (جایز نیست
ضعف از منطوق باشد، این ضعف را در        أ ،یبر فرض پذیرش اینکه مفهوم در حالت کلّ       

لکـن  باشـد،     می یرا گرچه عام از حیث منطوق بودن ارجح        ز ؛توان پذیرفت   نزاع نمی  محلّ
 مفهـوم خـاص اسـت و        ،، داللت آن بر مصادیقش ضعیف است، حال آنکه        است چون عام 

.  راجـح اسـت  ، مرجوح و مفهـوم ،پس از این جهت عام. داللت آن بر افرادش قطعی است   
 هم باشد،    زیرا جمع بین دو دلیل گرچه از یک جهت         ؛شوند  می پس دو دلیل با هم جمع     

 ،معتقـد اسـت   نیز چنـان کـه بنـانی        ). ٢/٣١،  ؛ ابن سبکی  ٣/٧٩،  ابن حاجب ( .اولی است 
 صـرفاً بـر فـرد مـذکور         ،توان در توجیه تقدیم مفهوم بر این منطوق، گفت که مفهوم           می

پس داللـت مفهـوم بـر آن        . کند  می ا عام در ضمن افراد خود بر آن داللت        داللت دارد، امّ  
اگـر   به عالوه، قبالً هم بیان شد کـه        ).٢/٣١،  ابن سبکی . (لت عام است  تر از دال   رد، قوی ف

ـ    نزاع ضعیفچه بپذیریم که مفهوم در محلّ   ا باطـل بـودن تقـدیم    تر از منطوق اسـت، امّ
 زیرا در بحث تخصیص، تساوی قدرت ؛قوی به صورت مطلق، قابل قبول نیستأضعف بر أ

 .ص و عام شرط نشده استمخصِّ
  در ایـن صـورت الزم      ، اگر تساوی مخصَّص و مخـصِّص الزم نباشـد         :ندا راض گفته در اعت 

آید   میالزمهمچنین .  خالف بدیهیات است، ترجیح داده شود و این،آید که دلیل مرجوح می
روشن اسـت کـه     ). ١/٣٥٣،  کورابن عبدالشّ . (ی قرآن با خبر واحد تخصیص داده شود       که آیه 

  نصّ:احناف معتقدندزیرا  ؛ر آنان استاف یا شبیه تفکّر احناین اعتراض و پاسخ برآمده از تفکّ
ا این نظر احنـاف چنـان کـه در          امّ. شود  می الله فقط با دلیل قطعی تخصیص داده      قطعی الدّ 

 .ای دارد ، جای بحث جداگانه از اقبال زیادی برخوردار نشده و خود،کتب اصولی آمده
خصیص عام با مفهوم مخالف      قائل به منع ت    »المنتخب« فخر رازی گرچه در کتاب       ـ٣

تـر از داللـت منطـوق اسـت، پـس            ین باور است که داللت مفهوم ضـعیف       است، زیرا بر ا   
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  بسیاری از پیـروانش    ۀ به گفت  ـ» المحصول«ا در کتاب    تخصیص عام با آن جایز نیست، امّ      
 ،؛ اسنوی ٢/١٨٠ ،سبکی( ف کرده است   اشکال دانسته و در آن توقّ       این موضوع را محلّ    ـ
 . سابق را ترجیح نداده استءیعنی هیچ یک از آرا) ٣/٣٨١ ،زرکشی ؛٢/٤٦٨

 
 گیری نتیجه

 :توان در موارد زیر خالصه کرد  میهای این تحقیق را یافته
اختالف در این موضوع فرع بر پذیرش مفهوم مخالف است، لذا کسانی چون احناف              ـ  

 .ند این نزاع خارج هستۀریکه قائل به مفهوم مخالف نیستند از دا
له در میان قائالن به مفهـوم مخـالف         أی این را دارند که این مس      گرچه برخی داعیه  ـ  
ی  همـه  ، نـزاع   البتـه محـلّ    . خالف است  فاق است، باید گفت که این مسأله محلّ        اتّ محلّ

 .باشد، بلکه محدود به برخی موارد است های مفهوم مخالف نمی صورت
 زیـرا علمـا داللـت       ؛ت داللت مفهـوم مخـالف اسـ        غیر لفظی بودن   ،منشأ ایجاد این اختالف   ـ  

 .دانند، زیرا داللت منطوق، اصلی و داللت مفهوم، تبعی است  میتر از داللت مفهوم منطوق را قوی
جمهور آن را جائز دانسته و برخـی     . اختالف در باب این مسأله محصور در سه مورد است         ـ  

 :ل راجح است دیدگاه اوّ، زیرۀلبه استناد ادّا امّ. ف استدیگر آن را نپذیرفته و فخر رازی متوقّ
 امکان، بهتر از این است که یکی از آن دو را مهمـل               اعمال دو دلیل و دو کالم تا حدّ        ـ١

پس وقتی که . گذاشته و یا حذف کنیم، زیرا مهمل، لغو است و کالم عاقل مصون از لغو است
 ؟م شارع جریان نیابداین قاعده برای کالم غیر شارع جاری است، چرا برای کال

، در حقیقـت آن را      شود  پذیرفته می احکامی بر مبنای آن       وقتی که مفهوم مخالف و وجود      ـ٢
 در قیاس بـا منطـوق       ،ایم، هر چند که شاید جایگاه واالیی       جایگاهی شبیه به منطوق قرار داده     در  

 .دارد قادر به تخصیص است، مفهوم مخالف آن هم چنین توانی ،پس چون منطوق. نباشد
که در خالل بحث آمد، غالب اعتراضات از جانب مخالفان مفهوم مخالف بود،  ـ چنان٣

ر نبود و تکیه  قوی و مؤثّ،ی از مخالفت آنان نباید کرد، هر چند که مخالفت آنان      لذا تعجبّ 
 .ه موافقان تخصیص نبودگاه محکمی نداشت و نقدهایی قوی هم متوجّ

بینـیم کـه فقهـا و شـارحان          مـی دقّت شـود،    ث   اگر در کتب فقهی و شروح احادی       ـ٤
ی مفهـوم مخـالف    تخصیص عـام بـه وسـیله      ۀحدیث، در بسیاری از ابواب فقهی به مسأل       

دوران آن در اسـتنباطات و      یّت این موضوع و کثـرت       اند که این امر بر اهمّ      استدالل کرده 
 .دکن میهای فقهی  استدالل
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 .المعرفة، بیروت، بیروت، دارعالسّابرن ع بمحاسن من بعد القالبدر الطالّ ،)١٩٩٨(، همو. ]٣٤[
 بیـروت،   ،صرة فی أصول الفقه    التبّ ،)٢٠٠٣(،  اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف     شیرازی، ابو  .]٣٥[

 .دار الکتب اإلسالمیة

 . بیروت، دار الغرب اإلسالمی،معشرح اللّ ،)١٩٨٨(،  همو.]٣٦[

 .، دار ابن کثیر بیروت ـ دمشق،مع فی أصول الفقهاللّ ،)٢٠٠٢(، همو. ]٣٧[

 .راث اإلسالمی کویت، جمعیة إحیاء التّ،المعونة فی الجدل ،)١٤٠٧(،  همو.]٣٨[

 .سالة بیروت، مؤسسة الرّ،وضةشرح مختصر الرّ ،)١٩٩٠(، ینطوفی، نجم الدّ .]٣٩[



 ١٣٩١، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان دوم مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ فقه و ٢٨

 

 ،المستـصفي فـي علـم األصـول      ،)٢٠٠٠(،  غزالي، ابو حامد محمد بن محمـد بـن محمـد           .]٤٠[
 .العلمیه، دار الکتب بیروت

 ،تنقیح الفـصول فـی إختـصار المحـصول         ،)٢٠٠٥(،  ین احمد بن ادریس   قرافی، شهاب الدّ   .]٤١[
 .مصر، المکتبة األزهریة للتراث

 بیــروت، ،صـولیین مفـاهیم االلفــاظ و داللتهـا عنــد األ   ،)٢٠٠٧(، کبیـسی، بـشیر مهــدی   .]٤٢[
 .دارالکتب العلمیه

 .راث العربي بیروت، دار إحیاء التّ،فینمعجم المؤلّ ،)١٤١٥(، کحالة، عمر رضا .]٤٣[
 . بیروت، دارالکتب العلمیة،الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الشافعی ،)١٩٩٤(، ماوردی، ابوالحسن .]٤٤[

روضة الناظر و جنة     ،)٢٠٠٢(،  ه بن احمد بن محمد بن قدامة      ین عبداللّ سی، موفق الدّ  مقدّ .]٤٥[
 .ء التراث العربی بیروت، دار إحیا،المناظر فی أصول الفقه

 .اض الحدیثة ریاض، مکتبة الریّ،المغنی فی الفقه ،)١٩٨١ ( همو،.]٤٦[

 . مصر، الحلبی،سائیالمجتبی سنن النّ ،)١٣٨٣(، نسائی، أحمد بن علی بن شعیب .]٤٧[

ـ    ،)١٩٨٥(،  زکریا یحیي بـن شـرف     نووي، ابو  .]٤٨[  دمـشق،   ،المفتـین ة  البین و عمـد   روضـة الطّ
 .المکتب اإلسالمي


