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اصول الفقه



4

اصول الفقه

اصول الفقه
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اصول الفقه

اصول الفقه
فلسفه علم 

اصول فقه
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اصول الفقه

لفقهاعلم اصول فلسفه 

علم اصول الفقه
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اصول الفقه

فلسفه علم
اصول الفقه

علم اصول الفقه

علم اصول الفقهتاریخ

مهالعاالفقه  علم اصول مبادی

علم اصول الفقهمناهج

العلومو سایراصول الفقه بین علم التعامل
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الفقهاصول

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

(2شمارهنمودار )

(1نمودار شماره )
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علم اصول الفقه

ةالحج

(2شمارهنمودار )
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مكتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعیتى 

« بايد»قضاياى 

«هست»قضاياى 

دين 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغیر

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی
نظریه اندیشه مدون در اسالم
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فهفلس

اخالق
مكتب

نظام
سازوكار

نظريه انديشه مدون در اسالم

سیستم اسالمی

دلیل عقلی و نقلی

روش عقلی و نقلی

علمیدلیل عقلی ، نقلی و 

روش عقلی، نقلی و علمی

دلیل فقهی

روش فقهی

دلیل تمام منابع 

روش تمام روش ها

حقوق
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

ی علةالحج: القسم الثانی
النظام
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

:  القسم االول
علی الحكمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل االول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث

(2شمارهنمودار )
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ترتیب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجیة 
الظهور

حجیة 
الظهور

السیرة و
زاإلرتكا

حجیة 
الظن 
فی 
نفسه

الظهورات التی)
يبحث عنها فی

(علم األصول
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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
الحجة: األول

ة غیرالمحرز
العقلیة

غیر . أ
اللفظیة

حجیة الظن فی نفسه

السیرة و اإلرتكاز. 1

اإلجماع. 2

الشهرة. 3

ةاللفظی. ب

الخبر الواحد. 2

الظهور. 1

المبحث 
:  الثانی
الحجة
ة المحرز
العقلیة
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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

المبحث 
الحجة: األول

ة غیر المحرز
العقلیة

یةغیر اللفظ. أ

. ب
یةاللفظ المبحث 

ةالحج: الثانی
ة المحرز
العقلیة
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علم اصول الفقه

ةالحج:الفصل االول
ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غیر العقلیةالمحرز

الحجة: المبحث الثانی
ة العقلیةالمحرز
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علم اصول الفقه

ةالحج:الفصل االول
ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غیر العقلیةالمحرز

الحجة: المبحث الثانی
ة العقلیةالمحرز
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ظیتصديقی مختص به حجت غیر لفمبادی 
6مقدمه•

7فصل اول حجیت قطع•
7حجیت قطع، بحثی غیر اصولی. 1•
8معانی حجیت و قطع. 2•
8معانی حجیت در نگاه شهید صدر. 1. 2•
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ظیتصديقی مختص به حجت غیر لفمبادی 
8حجیت منطقی. 1. 2•
9حجیت تکوینی. 2. 2•
9حجیت اصولی. 3. 2•
9معانی حجیت در نگاه دقیق. 2. 2•
10حجیت اصولی، حجیت مورد بحث. 3. 2•
10حجت اصولی مصداقی از حجت لغوی. 4. 2•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
11دلیل بر حجیت قطع. 3•
11دلیل مشهور بر حجیت قطع. 1. 3•
11شهید صدر و دلیل مشهور. 2. 3•
12حق مطلب در دلیل حجیت قطع. 3. 3•
13دلیل بر مولویت خداوند. 4. 3•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
14دلیل فالسفه. 1. 4. 3•
14دلیل متکلمان. 2. 4. 3•
15ذاتی بودن حجیت قطع. 4•
15«ذاتی بودن حجیت قطع»مفهوم شناسی . 1. 4•
18مفهوم ذاتی و اصطالح شهید صدر. 2. 4•
18ها بر ذاتی بودن حجیت قطعدلیل اصولی. 3. 4•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
19اجتماع دو ضد الزمهی نفی حجیت یقین. 1. 3. 4•
20سلب ذاتی از ذات الزمهی نفی حجیت یقین. 2. 3. 4•
20نقض غرض در فرض نفی حجیت یقین. 3. 3. 4•
20ها در نگاه شهید صدردالیل اصولی. 4. 4•
20شرح و نقد دلیل اول. 1. 4. 4•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
20شرح و نقد دلیل دوم. 2. 4. 4•
21شرح و نقد دلیل سوم. 3. 4. 4•
22بازگشت دالیل اصولیها به دو دلیل. 4. 4. 4•
وجود تضاد بهه لحهام مدهادی احکهام در فهرض نفهی . 1. 4. 4. 4•

22حجیت یقین
22تنجیزی بودن حکم عقل در حجیت یقین. 2. 4. 4. 4•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف

23اقسام یقین و حجیت آنها. 5•
25تجری. 6•
25عدم اختصاص بحث تجری به موارد یقین. 1. 6•
25تجری بحثی کالمی. 2. 6•
27تجری و دیدگاه علما. 3. 6•
27دیدگاه شیخ انصاری. 1. 3. 6•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
27دیدگاه شهید صدر. 2. 3. 6•
28تجری در نگاه تحلیل گرایانه. 4. 6•
28قدح تجری در نزد عقل. 1. 4. 6•
30استحقاق عقاب در تجری. 2. 4. 6•
30تجری و حرمت شرعی. 3. 4. 6•
30تمسک به مالزمت بین حکم عقل و حکم شرع. 1. 3. 4. 6•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
33میزان داللت قانون مالزمت. 1. 1. 3. 4. 6•
33اعتداری بودن احکام عقلی. 2. 1. 3. 4. 6•
34ی تکالیف واقعیتمسک به ادله. 2. 3. 4. 6•
35تمسک به روایات. 3. 3. 4. 6•
37تجری و یقین، مروری دوباره. 5. 6•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف

38یقین اجمالی. 7•
38مفهوم شناسی علم اجمالی. 1. 7•
38علم اجمالی در منطق. 1. 1. 7•
39علم اجمالی در فلسفه. 2. 1. 7•
39علم اجمالی در اصول. 3. 1. 7•
40متعلق علم اجمالی در اصول. 2. 7•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
40نظر آخوند خراسانی. 1. 2. 7•
40نظر میرزای نائینی و شیخ غروی اصفهانی. 2. 2. 7•
40نظر آقا ضیاء عراقی. 3. 2. 7•
41نظر شهید صدر. 4. 2. 7•
41حجیت یقین اجمالی. 3. 7•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف

43دوم حجیت دلیل عقلیفصل •
44مقصود از دلیل عقلی. 1•
44نزاع در دلیل عقلی. 2•
44نزاع شیعه و غیر شیعه در دلیل عقلی. 1. 2•
45نزاع در دلیل عقلی در حوزهی شیعی. 2. 2•
45اخداریگری و دلیل عقلی. 3•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
46دلیل اخداریها بر عدم حجیت دلیل عقلی. 1. 3•
46تفسیر اصولیها از نظر اخداریها در دلیل عقلی. 2. 3•
48ها با توجه به عالم جعلبررسی سخن اخداری. 1. 2. 3•
48امکان عقلی سخن اخداریها به لحام عالم جعل. 1. 1. 2. 3•
51بطالن نظر اخداریها به لحام عالم جعل. 2. 1. 2. 3•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
51جواب شیخ انصاری در فرائد االصول. 1. 2. 1. 2. 3•
جواب میرزا محمد حسین نائینی در فوائهد االصهول. 2. 2. 1. 2. 3•

52
53دلیل صحیح بر بطالن. 3. 2. 1. 2. 3•
53بحث اثداتی در بطالن نظر اخداریها. 1. 3. 2. 1. 2. 3•
57بحث ثدوتی در بطالن نظر اخداریها. 2. 3. 2. 1. 2. 3•
59ها به لحام عالم کشفبررسی سخن اخداری. 2. 2. 3•
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ظیمبادی تصديقی مختص به حجت غیر لف
59امکان دست یابی به حکم شرعی از طریق عقل. 1. 2. 2. 3•
62دو تفسیر در مورد عدم کاشفیت عقل. 2. 2. 2. 3•
62عدم کاشفیت عقل به طور کلی. 1. 2. 2. 2. 3•
66عدم کاشفیت عقل در حوزهی احکام شرعی. 2. 2. 2. 2. 3•
67مراحل کشف حکم عقلی. 3. 2. 2. 3•
70میزان درک مفاسد و مصالح. 4. 2. 2. 3•
72احکام اقتضایی عقلی. 5. 2. 2. 3•
73اعتدارات عقالیی. 6. 2. 2. 3•
76اشاعره و دلیل عقلی. 7. 2. 2. 3•
79ها به لحام عالم تنجزبررسی سخن اخداری. 3. 2. 3•
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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غیر العقلیةالمحرز

ةالحج: المبحث الثانی
ة العقلیةالمحرز

مقدمة الواجب

مسألة الضد
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علم اصول الفقه

المبحث 
ةالحج: الثانی

ة المحرز
العقلیة

مقدمة الواجب

بمبحث الترتمسألة الضد
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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غیر العقلیةالمحرز

ةالحج: المبحث الثانی
ة العقلیةالمحرز

مقدمة الواجب

مسألة الضد

اجتماع األمر و 
النهي
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علم اصول الفقه

الفصل 
ةالحج:االول

ةالمحرز

الحجة: المبحث األول
ة غیر العقلیةالمحرز

ةالحج: المبحث الثانی
ة العقلیةالمحرز

مقدمة الواجب

مسألة الضد

اجتماع األمر و 
النهي

اقتضاء النهي
للفساد
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علم اصول الفقه

ةالحج

علیةالحج: القسم االول
الحكم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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علم اصول الفقه

:  القسم االول
علی الحكمةالحج

او المذهب

الحجة المحرزة:الفصل االول

ةزغیر المحرةالحج:الفصل الثانی

تعارض الحجج:الفصل الثالث
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[تمهید]•
بسم اللّه الرحمن الرحیم•
[المکلّف إذا التفت إلى حکم شرعیّ]•
أنّ المکلّف إذا التفت إلى حکم شهرعیّ، فممّها أن یحصهل لهه: اعلم•

.الشکّ فیه، أو القطع، أو الظنّ
تة للشاکّ الشکّ، فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابفمن حصل له•

ی ، و هی منحصهر  فه«االصول العملیّة»فی مقام العمل، و تسمّى ب 
:أربعة؛ ألنّ الشکّ

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[األصول العملیة األربعة و مجاریها]•
.إمّا أن یالحظ فیه الحالة السابقة أم ال•
.فممّا أن یمکن االحتیاط أم ال: و على الثانی•
.بهفممّا أن یکون الشکّ فی التکلیف أو فی المکلّف: و على األوّل•
فاألوّل مجرى االستصحاب، •
مجرى التخییر، الثانیو •
.مجرى أصالة الدراء ، و الرابع مجرى قاعد  االحتیاطالثالثو •

25ص؛ 1فرائد األصول ؛ ج



43

ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
[تقریر آخر لمجاری االصول العملیّة]•
الشهکّ إمّها أن یالحهظ فیهه الحالهة السهابقة أو ال ، : و بعدار  اخرى•

ی إمّا أن یکون الشهکّ فیهه فه: فاألوّل مجرى االستصحاب، و الثانی
کهن إمّها أن یم: التکلیف أو ال، فاألوّل مجرى أصالة الدراء ، و الثهانی

رى االحتیاط فیه أو ال، فاألوّل مجرى قاعد  االحتیاط، و الثانی مجه
.قاعد  التخییر 

26: ، ص1فرائد األصول، ج
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ةغیر المحرزةالحج:الفصل الثانی
ف و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری االصول األربعة، و قد وقع الخال•

.فیها، و تمام الکالم فی کلّ واحد موکول إلى محلّه
:مقاصد الکتاب فالکالم یقع فی مقاصد ثالثة•
.فی القطع: األوّل•
.فی الظنّ: الثانیو •
. فی الشکّ: و الثالث•

26: ، ص1فرائد األصول، ج
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