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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

علیةالحج: القسم االول
الحکم او المذهب

الحجة :الفصل االول
المحرزة

یر غةالحج:الفصل الثانی
ةالمحرز

تعارض:الفصل الثالث
الحجج

ةالحج: القسم الثانی
علی النظام
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ترتیب اصول متعارف

مباحث
األلفاظ

طرق 
إحراز 
الظهور

مناشئ 
الظهور

موضوع 
حجیة 
الظهور

حجیة 
الظهور

السیرة و
زاإلرتکا

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 اإلرتکاز. 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•



20

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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مسألة الضد
[فی مسألة الضد]فصل •
.ء هل یقتضی النهی عن ضده أو الاألمر بالشی•
.فیه أقوال و تحقیق الحال یستدعی رسم أمور•

129ص؛ ( طبع آل البیت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
[المراد باالقتضاء و الضد]األول •
یهة أو االقتضاء فی العنوان أعم من أن یکهون بنحهو العینیهة أو الجزئ•

ر أو اللزوم من جهة التالزم بین طلب أحد الضدین و طلب ترک اآلخ
اند و المقدمیة على ما سیظهر کما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المع

.المنافی وجودیا کان أو عدمیا

129ص؛ ( طبع آل البیت ) كفاية األصول 
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مسألة الضد
«ء للنهی عن الضداقتضاء األمر بشی»•
هذا الدحث إلى ثالثة فصول،( قده)و قد قسم صاحب الکفایة •
الضد الخاصّ فی األول •
الضد العام الثانی فی و •
.ثمرة البحثالثالث فی و •

291: ، ص2ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد
ه للواجب هو ذلک األمر الوجودیّ الّذی ال یجتمع معالضد الخاصّ و •

مها یکهون ههوالضد العاام و یکون التقابل بینهما تقابل التضاد، بینما 
.التقابل بینه و بین الواجب بالسلب و اإلیجاب أی النقیض

291: ، ص2ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد
«الضد الخاصّ»األول الفصل •
فی الدحث عن اقتضاء األمر للنهی عن الضد الخاصّ، •
جهاب ء یقتضهی سهقوا اإلیال یندغی اإلشکال فی أن األمهر بشهیو •

ر المطلق لضده الخاصّ و اال کان من طلب الضدین مطلقها و ههو غیه
. معقول

ال هناک بحث فی انه هل یمکن طلب ضده مقیهدا بعهدم االشهتغنعم •
توضیحه بالواجب بنحو الترتب أم ال یمکن ذلک أیضا؟ و سوف یأتی

.فی محله

2293ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد
؟انما الکالم فی انه إضافة إلى ذلک هل یقتضی حرمته أم الو •
ء شهیو ال بد و ان نفترض فی هذا الدحث الفراغ عن اقتضاء األمهر ب•

لحرمة ضده العام ألن جملهة مهن االسهتدالالت و الدهراهین إلثدهات 
.الحرمة موقوفة على التسلیم بذلک کما سوف یتضح

2293ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد

مسلكان إلثبات 
حرمة الضد الخاص  

مسلك التالزم 

مسلك المقدمية

2293ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد

.مسلك التالزم

ان كل ضد مالزم مع : األولى
.عدم ضده االخر

ان المتالزمين وجودا -الثانية
.متالزمان في الحكم أيضا

ي ء يقتضان األمر بشي-الثالثة
.-ضده العام-النهي عن نقيضه

2293ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد
.مسلک التالزم و هو موقوف على ثالث دعاوى: األول•
.ان کل ضد مالزم مع عدم ضده االخر: األولى•
.ان المتالزمین وجودا متالزمان فی الحکم أیضا-الثانیة•
.-امضده الع-ء یقتضی النهی عن نقیضهان األمر بشی-الثالثة•

2293ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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مسألة الضد
ة مثال فالصال. تمت هذه الدعاوی جمیعا ثدت ال محالة حرمة الضدفلو •

الواجدة، مالزمة مع عدمها بحکم المقدمهة األولهى اإلزالة المضادة مع
س الصالة فیکون هذا العدم واجدا بحکم الثانیة فیحرم النقیض و هو نف

.بحکم الثالثة

294: ، ص2ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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