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 چکیده:

 

يت  هرهته بيرتتر ايتن علت       كه جهتت حقق است يكي از اين علوم، رشته فقه ، هاي علوم از اهميت بسياري برخوردارند پايه امروزه،

پرداخت.بديهي است كه براي به دست آوردن احكام مسائل قواعد اصول وفراگيري ديگر علوم مرحبط از جمله قواعد فقه  بايستي به

ديگر دارند، از اين ته از قواعد شباهت بيرتري به يكاين دو دس لذاي، ه  به قواعدفقهي نياز است و ه  به قواعد اصولي، جزئي شرع

توان از هند جهت دانست. يكي به را مياين دو حفاوت  البته، ها ازاهميت ويژه اي برخوردار استآنرو جداسازي و دريافت نقاط حمايز 

مستتقيما  مربتوط بته افعتال      وگيترد  سأله اصولي، كبراي قياسي قرار ميبه حعبير ديگر م،هر يک از آنهاجهت حفاوت در دامنه شمول 

مختت    قاعده اصوليفايده و نتيجه همچنين رود. ، مستقيما  به فعل مكلف مربوط ميمكلفين نمي شود  درحالي كه قاعده فقهي 

قاعتده   اينكته  و در نهايت.قابل استفاده است مجتهد و مقلدرك براي به نقو مرت اشفايده و نتيجه  مجتهد است اما قاعده فقهيه 

 . نيست بااالصاله فقهي خودش مقصود باالصاله است ولي قاعده اصولي خودش مقصود

 

 استنباط،مجتهد ،مقلدمسائل اصولي ،قواعد فقهي،:واژگان کلیدی
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Investigation of Juridical Principles and Rules Differences at the point view of 

Imamiyeh   Jurisprudence 
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Abstract: 

 

Today , the basis of science is very important one of them is jurisprudence so, for better understanding  we 

should consider all the related science for example, Rules of Jurisprudence and Principles of 

Jurisprudence .Of course we need both of them for inf erring religious insignificant problems 

commandments, as they are so similar ,there for, separating is very difficult ,especially we can separate 

them in some aspects .One of their difference is their inclusion .The Principles of Jurisprudence are great 

of deduction that we can infer the religious insignificant commandments, and aren’t related to mussulm’s  

duties directly ,but  Rules of Jurisprudence are related to mussulm’s  duties directly .Also ,utility and 

result of Principles are special for clergyman practising religious jurisprudence not for followers ,but the 

result s of Rules are for both of them ,and at last the Rules are independent ,but Principles are dependent.  

 

Key words:Principles of Jurisprudence, Rules of Jurisprudence,Inference,Clergyman ,Followers 
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 مقدمه-1

حققيقي كه در پيش روداريد  به فرق بين قاعده اصولي وقاعده فقهي پرداخته و حفاوحهاي بين آن  دو را مورد بررستي قترار داده       

دار هستتند ودر مقتام استتنباط وعمتل     از اهميتت ويتژ ه اي بتر ختور     « فقه واصول »است ، از آن جايي كه در ميان علوم اسالمي 

 وگستر ده حرين علوم به شمار مي روند از زواياي مختلف  ، اين دوعل  از ضرورت خاصي بر خور دار هستند .مهمترين 

ياي بي كراني است كه فقها ومقققان زيادي از آ غاز ظهور اسالم حابه حال به حققي  وحتّبع در آن پرداختته انتد كته    قفه واصول در

در كتب فقهي واصولي  با اينكه   وماندگاري است كه گوياي اين مطلب مي باشد .حاصل آن هزاران كتاب ورساله غني ، ميراث عظي

زيادي در البالي كتب اصولي وفقهي در مورد فرقهاي بين قاعده  اصولي و قاعده فقهي شده وانظار مختلفي  بقث هاي ،نوشته شده

بيرتر در كتب  قواعد فقهي به طتور اجمتال   .در اين مورد نوشته نرده است  يقابل ذكر است كه كتاب مستقل وليابراز شده است 

.در مسئله اصولي وقاعده فقهي پرداخته شده استت فرق هاي به در كتب اصولي نيز در البالي بعضي از مباحث  وذكر شده  يفرقهاي

ه اصولي وقاعده فقهتي حتبتع شتود وانظتار     اين حققي  حالش شده كه  با مراجعه  به كتب  معتبر فقهي و اصولي فرقهاي بين مسئل

 يرد .سي قرار گرواقوال علماء مورد بر

 تعاریف-2

 : قاعده درلغت به معناي پايه واساس است. قاعده  معنای لغوی واژه ای-2-1

  :مي نويسد« مجمع البقرين»و طريقي در 

 القواعد جمع القاعدة و هي االساس لما فوقه؛ 

 

قواعد جمع قاعده به معناي بنيان و پايه براي هيزي است كه در باالي آن قاعده عالوه بر آن كه در امور مادي مانند بنيان         

هاي ساختمان به كار گرفته شده، در برخي امور معنوي نيز كه جنبه اساسي و زيربنتايي دارد استتعمال شتده استت؛ مانندقواعتد      

. به طوركلي به مسائل بنيادي هر علمي كه حك  بسياري از مسائل ديگر به آن ها حوقتف دارد،  اخالقي، قواعد اسالمي وقواعد علمي

        قواعد آن عل  گويند. 

 .گويند  همان طوري كه بيان شد درنزد لغويين معناي قاعده بن وريره شئ را

  :درحوصيف معناي اصطالحي قاعده مي نويستد ابطه حنگاحنگي با معناي لغوي آن دارد، حهانوي ر معنای اصطالحی قاعده:-2-2

  (131،ص2،ج 1431)حهتتتانوي ، انهتتتا امتتتر كلتتتي منطبتتت  علتتتي جميتتتع جزئياحتتته عنتتتد حصتتتر  احكامهتتتا منتتته؛     ...

  :برخي در حعريف قاعده فقهي گفته اند 

خوئي )اط و التوسيط بل من باب التطبي ؛ انها قواعد حقع في طري  استفادة االحكام الررعية االلهية و ال يكون ذلک من باب االستنب

  (8 ، ص1ج ،  1311،سيدابوالقاس  

قواعد فقهي قواعدي است كه در راه به دست آوردن احكام شرعي الهي واقع مي شوند، ولي اين استفاده از باب استتنباط و حوستيط   

  .نبوده بلكه از باب حطبي  است

  :بعضي ديگر آن را هنين حعريف مي كنند
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مصطفي )اصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية حتضمن احكاما حرريعية عامة في القوادث التي حدخل حقت موضوعها؛      

  ( 1111و 1111، ص 5،ج  1318،زرقاء

 

 قواعد فقهي، اصول فقهي كلي است با عبارت هاي كوحاه و اساسي كه شتامل متي شتوداحكام حرتريعي عتام را در حتواددي كته در       

  .موضوعات آن ها داخل است

 

 :  قاعده فقهی-2-3

 آن هه كه فقهاء بيان كرده اند عبارت است از:

 آن حك  كلي شرعي كه مواردومصاديقي دارد وبر آنهامنطب  است.

 وه  هنين قاعده فقهي يک فرمول كلي احكام شرعي است وعموميّت دارد ومخصوص به يک مورد نيست. 

 يعني شارع مقدس آن رابيان كرده است.قاعده فقهي ، شرعي است 

 قاعده فقهي گفته نمي شود. ياآنچه راكه شارع مقدس وضع كرده جزئي باشد. بنابراين آن هه راكه شارع مقدس وضع نكرده، 

 نات مذكور روشن مي شوكه ميتوان قاعده فقهي را اين گونه حعريف نمود.: باحوجه به بيا

قاعتده   ست كه به باب معيني از فقه اختصاص ندارد بلكه شامل همه ابواب فقهي ميرود مثال حك  فقهي كلي عامي ا قاعده فقهي، 

 وياشامل مسائل زيادي درفقه ميرود. مثل اصل لزوم درمعامالت حجيت بينه كه شامل اكثر ابواب فقه ميرود.

رادربرگيردويا اين كه باهمه مباني ونظريتات منطبت    بايد دانست كه ارائه يک حعريف جامع ازقاعده فقهي كه همه قواعدفقهي     

 ممكن باشد.نا باشد كاري دشواروهه بسا

 

 :قاعده اصولی-2-4

حعريف هاي متعددي از قواعد اصولي ارائه شده است.مرهور اصوليون بر اين باورند كه قواعد اصولي ، قواعد ي است كه در طريت    

 استنباط حك  شرعي به كار گرفته مي شود. براي مثال ميتوان برخي ازمسائل اصولي راهنين برشمرد.

بروجوب دارد( )نهي داللت برحرمت دارد(كه ازمستائل علت  اصتول     )الفاظ هميره برمعناي حقيقي شان حمل مي شود( )امرداللت

 هستند.

 

 : علم اصول فقه -2-5

دانري است كه فراگيري روش استنباط احكام شرعي است و به ديگرسخن مجموعه قواعدي است كه براي روش استنباط واستخراج 

 احكام شرعي از منابع معتبرفراه  آيد، اصول فقه ناميده ميرود.
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 سیر تاریخی-3

 قواعد فقهیهای دوره -3-1

 :قواعد فقهي نُه مرحله را در طول حاريخ به خود ديده است

 .يك . پيدايش قواعد فقهي در البه الي حرريع احكام فقهي

 

 .دوّم. ارائه قواعد به مثابه ابزاري براي استنباط

هايي كه امامان )ع( و شاگردان به  هايي همچون: نگاه و برخورد شاگردان امامان )ع( و واژه )ع( و نرانهاهل بيت با استناد به روايات

د كه در عرض مكتبهاي فقهي ديگري كه در نانگار دوّم را به مانند حأسيس مكتبي فقهي مي قرن طرح قواعد در …گرفتند و كار مي

 .قرن دوّم پديد آمدند, پديد آمد

 

نقتدهاي  هايي مانند حماستها, حعارضتها و    گيرد نرانه نرانه هاي جدّ يِ حضور مكتب قاعده را در خانواده مكتبهاي آن زمان پي مي

 .روياروي ميان مكتب قاعده و مكتبهاي ديگر

 

ادبات اين حئوري كه قاعده در قالب يک مكتب در قرن دوّم سامان گرفت ت هالري بزرگ را بر سر راه كرفِ حاريخ پيچيده فقه بتر    

متا را نستبت بته قواعتد و     گرايد, افقهايي كه ذهنيت كنوني  دارد و پنجره هاي بسته حرديد و حركيک را به روي افقهاي حازه مي مي

 .كند دهد و حصقيح مي جايگاه آن در استنباط, حغيير مي

 

 .سوّم. گ  شدن دوباره قواعد در البه الي فقه

 .اين دگرگوني از قرن ههارم آغاز گرديد و حا قرن هفت  سير يافت

 

 .ههارم. رويكرد نسبي به قواعد فقهي. اين دگرگوني در قرن هفت  شكل گرفت

 

 .قواعد فقهي. كه در قرن هرت  پديد آمدپنج . حدوين 

 

 .شر . پيدايش قرائت خرک از قواعد امامان )ع( كه با ظهور اخباري گري پديد آمد و هند قرن دوام يافت

 

هفت . رويكرد عالمانه به قواعد و طرح مسايل فني و جديد پيرامون آنها. اين دگرگوني در ابتداي دوره پتس از زوال اخبتاري گتري    

 .شكل گرفت

 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
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 .اخيتتتر شتتتكل گرفتتتته استتتت    دهستتت هرتتتت . بتتته حاشتتتيه رفتتتتن دانتتتش قواعتتتد فقهتتتي. ايتتتن مرحلتتته در دو       

نه . شكل گيري يک رويكرد اجتماعي و حقوقي به قواعد و حالش براي شناسايي قواعد جديد. اين دگرگوني هند سالي است آغتاز  

 .شود ميه گرته و هنوز در ابتداي راه است گفتني است در هر مرحله, پس از حقليل وضعيت آن به ويژگيهاي مرحله اشار

 

 هت( 181 143شهيد اول ) -1 

حا قرن هفت  كتابي بنام قواعد فقهيه نوشته نرده است، اولتين فتردي كته كتتابي در قواعتد فقهيته نوشتت، مرحتوم شتهيد اول            

در عظمت اين كتاب كافي است كه بداني   (1، ص1القواعد والفوائد، شهيد اول،ج) «القواعد و الفوائد » است،ايران كتابي دارد بنام: 

« القواعد و الفوائد» ه: ،( قاعده و يكصد فائده را در اين كتاب بقث كرده است، ولذا اسمش را گذاشت443مرحوم شهيد سيصد وسي )

ايران در حقيقت خواسته از يكي از علماي اهل سنت حبعيت كند، يكي از علماي اهل سنت دو حا كتاب دارد كه يكي قواعد اصوليه 

را نوشت كه در آن سيصد و « القواعد و الفوائد » است و ديگري ه  قواعد عربيه ، مرحوم شهيد خواسته از او پيروي كند ولذا كتاب

 سي قاعده و يكصد فائده است.

 كاستي كتاب شهيد  

ولي اين كتاب يک كاستي دارد و آن اين است كه بين قواعد فقهي و قواعد عربي خلط كرده، يعني اين دوحا را از هت  ديگتر جتدا     

كتاب اقرار يتک مقتدار از    مثال  در شود فقه را استنباط كرد،  نكرده است، هون يک رشته قواعد عربي و ادبي داري  كه از آنها ه  مي

، مرحتوم شتهيد بتين قواعتد     «لفالن عليّ مائة دره  إال فالن اال فالن» گويي : مسائل مربوط است به قواعد عربيه و ادبيه، مثال، مي

واعتد  ؛ نضتد الق «نضد القواعد» اين كتاب را حنضيد كرده بنام: فقهيه و قواعد عربي خلط كرده است، شاگرد ايران بنام فاضل مقداد،

حوانتد مبتد     منتها آن را حنضيد كرده است، يعني قواعد فقهيه را يكجا آورده، قواعد ادبي را كه متي   همان كتاب مرحوم شهيد است،

 است . استدالل باشد در فصل ديگر مطرح نموده

 .باشد هت( مي181پس اولين فردي كه در قواعد فقهيه كتا ب نوشته است، شهيد اولي است كه متوفاي: )  

 

 فاضل مقداد. -2 

 بي حتا ، مقداد الستيوري، ال) ؛«نضد القواعد الفقهة» بعد از شهيد اول، شاگردش فاضل مقداد كتابي در باره قواعد فقهيه نوشته بنام: 

 «.نضد القواعد الفقهية» فاضل مقداد شاگرد شهيد اول است و ايران كتاب شهيد را حنضيد كرده بنام  (1، ص1ج

 

 شهيد داني -4 

باشد مرحتوم شتهيد    هت( مي111، و متوفاي:111سومين كسي كه در قواعد فقهيه كتاب نوشته ، شهيد داني است، ايران متولد: )  

البته التمهيد بعدا  هاپ شده و اخيرا  ه  در (.1،ص1ج،1311شهيد داني، )  «حمهيد القواعد األصولية و العربية»داني كتابي دارد بنام: 

 اين كتاب ه  بسيار كتاب خوبي است.   اند، اند و بسيار زيبا هاپ كرده مرهد مقدس حققي  كرده

 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%D9%87
http://imamsadiq.com/fa/persian/lessonView?articleId=5218#_ftnref3
http://imamsadiq.com/fa/persian/lessonView?articleId=5218#_ftnref5
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 شيخ جعفر كاشف الغطاء  -3 

ايران ه  كتابي در قواعد فقهيه دارد بنتام   قواعد فقهيه كتاب نوشته، مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء است، ههارمين فردي كه در 

 يعني شانزده قاعده را در اين كتاب نوشته است.« القواعد الستة عرر»

 

 سيد عبد اهلل شبّر  -5 

 «.األصول األصلية و القواعد الررعية:»بّر( بنام پنجمين نفري كه در قواعد فقهيه كتاب نوشته ، مرحوم شبّر است )صاحب حفسير ش 

 (.4، ص1ج بي حا،سيد عبداهلل شبر،)

 

 مال احمد نراقي  -1 

شرمين نفر كه در قواعد فقهيه كتاب نوشته، مرحوم مال احمد نراقي است، ايران در قواعد فقهيه ايجاد موج كرده است، يعني نتو   

 آوري دارد.

متال احمتد   )   «عوائد األيتام متن مهمتات  دلته األحكتام     »بن مقمد مهدي نراقي، كتابي دارد بنام خالصه اينكه مرحوم مال احمد  

هرتاد و هرت قاعده را آورده است، در هر قاعده ه  يک قاعده فقهيه را بقث كرده است و ، در اين كتاب (.1، ص1ج ،1335نراقي،

 .اول كسي كه واليت فقيه را مفصاّل  بقث كرده ايران است

 

 سيد عبد الفتاح بن علي حسيني مراغي  -1 

،هون غالبا  در اين كتاب بته فرمايرتات    استبعد از القواعد « العناوين»كتاب « العناوين»مرحوم سيد عبد الفتاح كتابي دارد بنام:  

دهد، اين كتاب ه  كتاب خوبي است كه اخيترا  در دو جلتد هتاپ شتده      كند و جواب مي جناب مرحوم نراقي حوجه دارد، اشكال مي

 است، يعني جامعه مدرسين هاپ كرده است.

 

 نظر علي طالقاني  -8 

مناطات األحكام في القواعتد  »ارده  كتابي در باره قواعد فقهيه نوشته بنام:مال نظر علي طالقاني اولين كسي است كه در قرن هه  

 «.الفقهيه

 

 ، مال حبيب اهلل كاشاني 1 

مال حبيب اهلل كاشاني دريايي از معار  بوده است، ه  در ادبيتات و هت  در فقته و هت  در اصتول، ايرتان هت  كتتابي دارد بنتام:           

 در اين كتاب پانصد قواعد فقهيه را بقث كرده است.« لفوائدمستقصي قواعد المدارك و منتهي ضوابط ا»
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 شيخ خالصي كاظمي -13 

  پدر است،يعني يگوي مي اما دوحا خالصي داري ، يک خالصي داري  كه پدر است، و يک خالصي زاده داري  كه پسر اوست، اينكه م 

د، دولت عراق آنان را حبعيد كرد، پدر ه  شرحي در اينها اهل كاظمين و عرب هستن شيخ مهدي بن حسين بن عزيز خالصي كاظمي،

 كفايه دارد و ه  كتابي در قواعد فقهيه دارد، اين غير از پسرش است، هون پسرش اسمش شيخ مقمد خالصي است.

 

 مد حسين كاشف الغطاء شيخ مق -11 

حكومت او بود،در آن زمان علمتاي احتراك   در حكومت عثماني كه حمام كرورهاي اسالمي )به جز ايران كه استقالل داشت( حقت    

اند، در حمام مقتاك  ستني آن    قواعد فقهيه را در آنجا آورده« مجلة األحكام» حركيه، به كمک علماي مصر، يک كتابي نوشتند بنام:

بود حتتي در  زمان اين كتاب مدرك است، مثل قانون مدني كه اآلن در اختيار همه قضات است، مجلة األحكام در اختيار همه آنها 

«  حقرير المجلة»         كردند، مرحوم كاشف الغطاء اين مجله را زيرو رو كرده بنام: مجلة األحكام را مطرح مي« مقاك »عراق ه  در 

«. حقرير المجلة» طب  فقه اماميه، همان كتاب است، منتها طب  فقه اماميه حنظي  كرده، و سيزده قاعده ه  بر آن افزوده است بنام:

 كتاب را دار التقريب كه در ايران است هاپ كرده است. اين

 

 سيد مقمد حسين بجنوردي  -12 

كه در شش جلد هاپ شتده و در  (.1، ص1ج ،1485سيد مقمد حسين بجنوردى،)  «القواعد الفقهيه»ايران ه  كتابي دارد بنام:  

كردند، ولي ايران خيلي مفصل بقث نمتوده  قاعده را بقث كرده است، هون گذشتگان بسيار مختصر بقث مي  14اين شش جلد 

 است ولذا حعداد جلدها زياد، و عدد قواعد ك  است.

 

 شيخ مقمد فاضل لنكراني -14 

 مرحوم آية اهلل فاضل ه  ظاهرا  كتابي در قواعد فقهيه دارد. 

 

 شيخ ناصر مكارم شيرازي -13 

، كه در اين دو كتاب سي قاعده  (.1، ص2ج ،1311ناصر مكارم شيرازي،)  «القواعد الفقهيه»ايران ه  كتابي دارد در دو جلد بنام:  

 .را بقث كرده است، اين بود حاريخچه قواعد فقهيه است 

 

 دوره های علم اصول-3-2

شيعه در طول حيات خود با اهتمام شديد به عل  اصول فقه، آن را مقدمه فقه و ابتزاري مهت  در استتنباط صتقيح احكتام شترعي       

دين معنا كته فقيته در   ب (53 ص ،1328صدر، سيد مقمد باقر ،) اند.ضروري مي دانست، حا جايي كه آن را، منط  عل  فقه ناميده

دار آن استت و بتدون آن استتنباط احكتام     احكام شرعي از منابع ، نيازمند اصول و قواعدي است كه عل  اصول فقه عهتده استنباط 
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حوان براي عل  اصول ههار دوره را در نظر گرفت؛ دوره پيدايش، دوره رشد و نمتو، دوره  به طور كلي مي  و حمام نيست. شرعي كامل

 .ركود و دوره كمال و نو آوري

 

 دوره پيدايش -4-2-1

وري هاي بهرهدر نظر شيعه مسائل اين عل ، ريره در عصر ائمه )ع( دارد و آنان به خصوص امام باقر و امام صادق )ع( اصول و شيوه  

اند. بدين صورت كه ائمه با امالي قواعد و كليات عل  اصول به شاگردان خود زمينه را بتراي پيتدايش   از قرآن و سنت را حعلي  داده

 (18 ص ،1483مير عمادي، سيد احمد،) حوان آنها را واضع و موسس عل  اصول دانست.اند. بنابراين ميعلمي فراه  آورده هنين

 

 دوره رشد و نمو -4-2-2

اين دوره از اوائل قرن سوم شروع شده حا اواخر قرن ده  ادامه يافت. خصوصيت اين دوره اين است كه بر خال  دوره پيدايش، در   

ستبقاني،  )گرفتت.  اصولي به جاي بقث از يک يا هند مساله اصولي، حمام مسائل عل  اصول مورد بقث و بررسي قرار متي كتابهاي 

نخستين كسي كه در اين زمينه دست به حاليف حقريبا جامع و مستقلي زد، مقمد بن نعمان ملقب بته   (13، ص1ج، 1481جعفر، 

را نگاشته است. پس از شيخ مفيد،  (411صبي حا ،نجاشي،)ق( است كه الرسالة االصولية يا التذكرة باصول الفقه 314شيخ مفيد)م

اند. از علماي ديگر كه در اين ق( عدة االصول را نوشته313ي)مطوس ق( الذريعة الي اصول الرريعة و سپس شيخ341سيد مرحضي)م

 حوان به:زمينه دست به حاليف زدند مي

 ق( كتاب غنية النزوع الي علمي االصول و الفروع558ابن زهره حلي)م  الف(

 ق( كتاب المعارج في اصول الفقه111مقق  حلي)م ب(

االصول، نهاية االصول الي عل  االصول، مبادي الوصول الي عل  االصول، و  ق( كتابهاي حهذيب الوصول الي عل 121عالمه حلي)م ج(

.... 

 

 دوره ركود -4-2-4

ها مورد حملته شتديد قترار گرفتت. اخبتاري گتري بوستيله ميترزا مقمتد امتين           عل  اصول بعد از صاحب معال  با ظهور اخباري  

اساس فقه اخباري را پي ريزي كرد و در آنجا خود را  «الفوائد المدنیة»ق( بنيان نهاده شد. وي با حاليف كتاب 1344استرآبادي)م

اخباري ناميد و به مخالفت با عل  اصول پرداخت و عده زيادي از علماي شيعه را با خود همراه كرد. وي مدعي بود كه مسلک نتو و  

و لذا خود را مقيي طريقه از بين رفته ستلف   دانستجديدي را ابداع نكرده، بلكه اخباري گري را روش اصقاب ائمه)ع( و قدماء مي

 (138-131ص  ،1485هادوي حهراني، مهدي،) دانست.صالح شيعه مي
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 دوره كمال و نو آوري-3 -4-2

ق( است. وي با حالش فراوان و مبارزه فراگير با اخباري گري حوانست حركت نو و حكاملي در 1231آغازگر اين دوره وحيد بهبهاني)م  

رساله كوهک و بزرگ رشد عل  اصول را در يک مسير جديدي قرار داد. بعد از ايران  134فقه و اصول آغاز كند. وي با حاليف حدود 

فت و كتابهاي ارزشمندي درعل  اصول نوشته شد. از مهمترين كتب اصولي كه در اين دوره، يعني از عصتر  نيز همين مسير ادامه يا

 وحيد بهبهاني حا امروز حدوين شده است عبارحند از:

 الفوائد القائرية، وحيد بهبهاني الف(

 قوانين االصول، ميرزاي قمي ب(

 االيام، مولي احمد نراقي عوائد ج(

 لمسترشدين، مقمدحقي بن عبدالرحي هداية ا د( 

 الفصول في االصول، شيخ مقمدحسين بن عبدالرحي  ه(

 فرائد االصول، شيخ مرحضي انصاري و(

 صول، آخوند مقمد كاظ  خراسانيكفاية اال ز(

 ات درس ميرزا حسين نائينيفوائد االصول، حقريرح(

 الفوائد، عبد الكري  حائريدرر  ت(

 االصول، ضياء الدين عراقيالمقاالت في عل   ي(

 اية، مقمد حسين اصفهانينهاية الدراية في التعليقة علي الكف ك( 

 رسائل، سيد روح اهلل موسوي خمينيمناهج الوصول الي عل  االصول و ال ل( ق(

  مصباح االصول، حقرير درس سيد ابوالقاس  خوئي م(

 

 بحث و بررسی موضوع-4

  :ذيل است  قرار ازاز ديدگاه  فقها  حفاوت قواعد اصولي با قواعد فقهي    

 

 مبنای آخوند خراسانی: -4-1

مرحوم آخوند خواسته است حمايز اين دو را با حمركز بر ابواب فقهي پيدا كند به گونه اي كه قواعد اصولي را بر خال  قواعد فقهيته  

اي كلمات آخوند استفاده مي شود كه حفاوت اين دو در دايره شمول و عدم شمول است. مرحبط با همه ابواب فقه مي داند  و از پاره 

با اين حساب استصقاب به جهت ارحباط با همه ابواب يک مساله اصولي است و قاعده  ال حعاد به جهت كاربرد اختصاصي آن در باب 

 صالة يک قاعده فقهي است.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی 

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 
 

بودنتد و  مسائل مثل اصل طهارت و اصل حليت است كه خود آخوند به آن ملتزم  اشكال : الزمه اين حر  قاعده شمردن بعضي از

ستيد   داخل اصتول كترده استت.)   مرحوم آخوند، اين قاعده را برخي از قواعد فقهي )همانند ال ضرر( در همه ابواب جاري است كه  

 (21،ص 1411حسن خميني،

 

  :شیخ انصاری)ره( مبنای -4-2

فايده است اما مساله فقهيه و قاعده فقهيه كه فايده و نتيجه آن مخت  مجتهد است و براي مقلد بيقاعده اصولي آن است        

آن است: كه فايده و نتيجه آن مخت  به مجتهد نيست، بلكه به نقو مرترك ه  براي مجتهد و ه  براي مقلد قابل استفاده است، 

است كه نتيجه اين بقث خبر الواحد حجة هيزي است كه فقط  مثال بقث حجيت خبر واحد يک قاعده اصولي است و دليلش اين

اين ه  براي «قاعده كل ما يضمن بصقيقه يضمن بفاسده » به درد مجتهد مي خورد و براي مقلد قابل استفاده نيست، اما در مثل

سد خبر واحد حجت است، مقلد و ه  براي مجتهد فايده دارد. شاهد آن ه  اين است كه اگر يک مجتهد در كتاب فتواي خود بنوي

مقلد هيچ استفاده اي از اين قضيه نمي حواند ببرد اما اگر فرضا بنويسد بيع فاسد ضمان آور است اين ه  براي مجتهد و هت  بتراي   

 (535،ص 2،ج1483، )شيخ انصاري مقلد قابل استفاده است.

  

 مرحوم آقای نائینی: مبنای -4-3

قاعده اصولي و قاعده فقهي را يک امر دانسته و حنها يک فرق بيان كرده اند ولتي در جتاي   البته آقاي نائيني در يک جا فرق بين  

فرق اول به نظر ايران اين است كه قاعده اصولي آن قاعده اي است كه متضمن »ديگر فرموده اند كه دو فرق بين آن دو وجود دارد. 

يعني فرق اول از نظر ايران مساله كليت و جرئيت «اشد يک حك  كلي باشد و قاعده فقهي آن است كه متضمن يک حك  جزئي ب

  .است

 

فرق دوم اين است كه قاعده فقهي آن مساله و قضيه اي است كه به طور مستقي  به عمل آحاد مكلفين مرحبط است اما قاعتده      

 (11،ص ج اول،1311)نائيني  مقمد حسين ،اصولي مستقيما به عمل آحاد مكلفين مرحبط نيست. 

 

  :بر رسي بقث 

مرحوم نائيني فرموده اند دو فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي وجود دارد اما في الواقع دو فرق نيستت، در قاعتده اول آقتاي     -1

نائيني در حقيقت مالك حفاوت را جزئيت و كليت دانسته و مي فرمايد قاعده اصولي آن است كه متضمن يک حكت  كلتي و قاعتد    

ي آن است كه متضمن يک حك  جزئي باشد و در قاعده دوم در واقع يک قاعده مستتقلي ارائته نكترده و در حقيقتت كليتت و      فقه

جزئيت را حفسير كرده، مي گويد جزئي آن است كه مستقيما با عمل مكلف در ارحباط است و كلي آن است كه مستتقيما بته عمتل    

حواند قلمداد شود و اين امر دوم حفسير اوت و فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي نميمكلف ارحباط ندارد . اين در واقع به عنوان حف

امر اول است و گويا آنچه كه در امر اول گفته بود كه قاعده اصولي متضمن حك  كلي است و قاعده فقهي متضمن يک حك  جزيي 

يعني آن حكمي كه به عمل آحتاد مكلفتين بته طتور     است اينجا حك  كلي و جزئي را حفسير كرده و حوضيح داده است. حك  كلي 
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مستقي  ارحباط ندارد و حك  جرئي يعني آن حكمي كه به عمل آحاد مكلفين به طور مستقي  ارحباط دارد. اين نكته اول كه درواقع 

  .مرحوم آقاي نائيني يک قاعده ارايه كرده اند

 

مرحوم شيخ گفته اند دو قاعده متفاوت است  نائيني گفته اند با آنچه را كه اما نكته دوم اينكه ببيني  آيا آنچه را كه مرحوم  -2    

يا يک قاعده است؟ به نظر مي رسد روح هر دو قاعده يک امر است و اساس كالم مرحوم نائيني همان كالم شيخ )ره( است . از ديد 

جتهد است و نتيجه قاعده فقهي مرتترك بتين   شيخ فرق قاعده اصولي و قاعده فقهي اين بود كه نتيجه قاعده اصولي مخت  به م

مقلد و مجتهد است. حال با مقايسه بين اين دو ضابطه كه قاعده اصولي آن است كه به عمل آحاد مكلفين مستقيما ارحباط ندارد و 

عبتاره شتيخ   شود اين بيان آقاي نائيني عبارت اختري همتان   قاعده فقهي آن است كه به عمل آحاد مكلفين ارحباط دارد معلوم مي

اش فقط مخت  به مجتهد است؛ ايتن اگتر از يتک    انصاري)ره( است، شما وقتي مي گوييد قاعده اصولي آن است كه فايده و نتيجه

زاويه ديگر به آن نگاه شود همان هيزي است كه مرحوم نائيني گفته اند كه قاعده اصولي آن است كه به عمل آحاد مكلفين به طور 

ين دو به نظر نمي رسد فرقي داشته باشند. يا اگر مي گوييد قاعده فقهي، عبارت است از آن قاعده اي كته  مستقي  مربوط نيست. ا

نتيجه اش مخت  به مجتهد نيست، ه  براي مجتهد و ه  براي مقلد قابل استفاده در واقع حفسيرش همان هيزي است كه مرحتوم  

  .عنتتي بتته عمتتل آحتتاد مكلفتتين مربتتوط استتت   نتتائيني فرمودنتتد كتته قاعتتده فقهتتي متضتتمن يتتک حكتت  جزيتتي استتت ي    

پس حا اينجا ولو اينكه به لقاظ ظاهر دو قاعده براي فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي از ديد شيخ و نائيني گفته شد، اما در     

واقتع هتتر دو يتک قاعتتده استت و استتاس فرمتتايش مرحتوم نتتائيني بازگرتتش بتته قاعتتده شتيخ استتت و فقتط حعتتابير مختلتتف          

 (www.eshia.ir ) است.

 

  اشکال آیت اهلل خویی به قاعده مرحوم نائینی  

اشكالي كرده اند به استاد خود و اسمي از شتيخ نبترده و بته     در واقع مرحوم آقاي خويي يک اشكالي كردند به مرحوم نائيني      

د: ما مي پذيري  كه قاعده اصولي بايد در اختيار مجتهد قرار نعنوان يک اشكالي به قاعده آقايي نائيني مطرح كردند،ايران مي فرماي

بگيرد و قبول داري  كه نمي حواند نتيجه قاعده اصولي به مكلف و مقلد داد، يعني به عمل آحاد مكلفين مستقيما مربوط نيست. اما 

تهد است اين را قبتول نتداري .   در مورد قاعده فقهي قاعده اي است كه نتيجه اش مخت  مجتهد نيست و مرترك بين مقلد و مج

الصلح جايز بين المسلمين اال متا ختالف   »بعضي از قواعد فقهيه هستند كه نتيجه آنها به درد مقلد ه  نمي خورد مثل اين قاعده 

صلح بين مسلمين جايز است مگر آن صلقي كه مبتني بر يک شروط و اموري باشد كه با كتاب و سنت مختالف  « الكتاب و السنه

اين يک قاعده فقهي است، حال بايد ديد اين قاعده فقهي آيا مرترك بين مجتهد و مقلد است و مقلد ه  مي حوانتد از ايتن    باشد،

قاعده استفاده بكند؟ كه در جواب گفته ميرود خير. مقلد از اين قاعده نمي حواند استفاده كند به اين دليل كه اگر مقلد بخواهتد از  

د بداند كه هه هيزهايي دركتاب و سنت وجود دارد و آشنا به ههار هوب صلح مورد حاييد كتاب و سنت اين قاعده استفاده ببرد باي

و اموري كه مورد قبول كتاب و سنت است، باشد حا قاعده الصلح جايز بين المسلمين براي او مفيد فايده باشد در حالي كه مقلد اين 

مخالف كتاب و سنت هست يا نيست. الزمه استفاده كردن از اين قاعده اطالع بر يک حوانايي را ندارد. مقلد از كجا بداند اين صلح او 

http://www.eshia.ir/
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اموري كه به طور عادي مقلدين از اين امور اطالعي ندارند يا مثال در مورد همين قاعده مايضمن بصقيقه يضمن بفاسده اين هت   

د باشد براي اينكه طب  اين قاعده هر هيزي كته  نتيجه اش به درد مقلد نمي خورد و اينطور نيست كه مرترك بين مقلد و مجته

صقيقش ضمان آور باشد فاسدش ه  ضمانت آور است. اولين پايه اين قاعده اطالع بر عقود صقيقه است كه كتداميک از عقتود   

ا صقيقه ضمان دارد حا فاسدش بخواهد ضمان آور باشد. در قدم اول مقلد بايد بداند كه مثال بيتع صتقيقش ضتمان آور استت حت     

بخواهد ببيند فاسدش ضمان دارد يا خير.مقلد اين را از كجا مي داند؟ مقلد از كجا مي داند كه كدام يک از عقود صقيقه ضمان آور 

 ( 13،ص  1 ،ج1311)سيد ابوالقاس  خويي ،است و كداميک ضمان آور نيست. 

 

  :مرحوم آیت اهلل خویی  مبنای   -4 -4 

مرحوم نائيني وجود دارد يک ضابطه جديد و وجه ديگري براي فرق قاعده اصولي و قاعتده فقهتي   با حوجه به اشكالي كه در قاعده 

شتود.  اند كه در حقيقت با آن حوضيقي كه دادي  و وجه مرحوم نائيني را به وجه شيخ بر گرداندي  وجه دوم مقسوب ميبيان كرده

وجه سوم مي شود، اما در واقع وجه دوم است براي اينكه بيتان شتد   كه اگر هه بر اساس حرحيب كساني كه در اين رابطه ارائه دادند 

  .در واقع اختالفي بين وجه اول و دوم نيست

 

ايران حفاوت قواعد فقهيه با قواعد اصوليه و فرق بين آن دو را در اين مي داند كه قاعده اصولي در رابطه با استنباط حك  است      

ر قاعده اصولي حك  استنباط مي شود و در قاعده فقهي حك  حطبي  مي شود؛ يعنتي يتک   و قاعده فقهي مربوط به حطبي  است. د

حك  كلي است كه بر مصادي  و افرادش منطب  مي شود، پس فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي از نظر مرحوم آيت اهلل ختويي  

ن آن و ضتميمه كتردن يتک صتغري، يتک حكت  را       قرار داد يفرق استنباط و حطبي  است، مثال با قضيه الخبر الواحد حجة و كبر

  .استنباط مي كني  مثل وجوب نماز جمعه

 

كنيد بر مصاديقش كه مثال شود بلكه حك  را منطب  مياما در مثل كل ما يضمن بصقيقه يضمن بفاسده حكمي استنباط نمي     

حر بيع معين ختارجي، ايتن هت  يكتي از     نقو جزيياش بيع فاسد است و مصداق ديگر آن اجاره فاسد است. و يا به يكي از مصادي 

، 1311سيد ابوالقاس  ختويي،  )انداين ها حطبي  است و نه استنباط اين وجه ديگر كه آقاي خويي ارائه داده مصاديقش است و همه

 (1،ص 1ج

 

  :اشکاالت شهید صدر بر قاعده مرحوم آیت اهلل خویی

وجه درست است و مي حواني  بگويي  فرق بين قاعده اصولي با قاعده فقهي فرق استنباط حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين 

 :انتتتتد و حطبيتتتت  استتتتت يتتتتا نتتتته؟ مرحتتتتوم آقتتتتاي صتتتتدر هنتتتتد اشتتتتكال بتتتته ايتتتتن قاعتتتتده كتتتترده           

شهيد صدر به مرحوم آقاي خويي اين است كه مساله استنباط مخت  به قواعد اصولي نيست بلكه بعضي از قواعتد   اشكال اول    

  .فقهي ه  اين حيث استنباط در آنها وجود دارد
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  :بر رسي بقث

البته ايران مثال نزده اند و نگفته اند كدام قاعده فقهي است كه جهت استنباط در آن وجود دارد و خوب بود بتراي ادعتاي          

حواني  آن را بپتذيرم و  ي مثالي نزدند و لذا نميآوردند خوب بود منتهخودشان مثال مي زدند. لذا اين اشكال اگر براي آن مثال مي

  .اكتفا كني  به اينكه گفته اند در بعضي از قواعد فقهيه جهت استنباط ه  هست

 

اشكال دوم: شهيد صدر به مرحوم آقاي خويي اين است كه مساله استنباط و حطبي  كه به عنوان فرق قاعده اصتولي و فقهتي        

اصولي در رابطه با استنباط و قاعده فقهي در رابطه با حطبي  است. از فرق هاي جوهري و اساسي بتين  ذكر شده و گفته شده قاعده 

قاعده اصولي و فقهي نيست. در واقع يک فرق اساسي بين اين دو وجود دارد كه از آدار آن فرق مستاله استتنباط و حطبيت  استت و     

. حاال مثالي كه ايران مي زند اين است كه اين قاعده النهي عن الري خود استنباط و حطبي  فرق نيست بلكه از آدار آن فرق است

هل يقتضي الفساد ام ال و نهي از يک هيزي مستلزم بطالن و فساد هست يا نه؟ آيا حعل  نهي به يک عبادت يقتضي البطالن ام ال ؟ 

فساد آن هيز هست يا نه و از اقتضاي نهي نسبت در اين مساله اگر ما به اين جهت اقتضا نگاه كني ؛ كه آيا نهي از يک هيز مقتضي 

دنبالش استنباط بطالن است. يعني ابتدا اول بقث مي كني  كه اقتضا وجود دارد ه به بطالن بقث كني  اين بقث از اقتضا در واقع ب

ادت منهي عنه باطل است يا يا ندارد و اگر اقتضا دابت شد بطالن استنباط مي شود اما اگر ما فقط به اين جهت نگاه كني  كه اين عب

 (22،ص  1،ج1311صدر  سيد مقمد باقر، )نه ،اينجا مساله حطبي  است. 

 

پس اينطور نيست كه الزاما در قاعده اصولي استنباط باشد و در قاعده فقهي حطبي  . همين يک قاعده اصولي را ديديد كه از يتک  

  .نرتتان متتي دهتتد كتته ايتتن يتتک فتترق اساستتي نيستتت  حيتتث جنبتته استتتنباط دارد و از حيتتث ديگتتر جنبتته حطبيتت ؛ ايتتن   

حوانتد يتک فترق    انتد نمتي  اين وجهي كه مرحوم آقاي خويي فرمودند و مساله استنباط و حطبي  را مطرح كترده  اينكهخالصه      

  .باشد مي اساسي بين قاعده فقهي و قاعده اصولي باشد، حداقل از اين دو اشكالي كه شهيد صدر كردند اشكال دوم وارد

 

 : مرحوم آقاضیاء عراقیمبنای -4-5

وجه سوم يا ههارم بنا بر اختالفي كه بيان شد اين است كه قواعد اصولي قواعدي هستند كه در اكثر ابواب فقه مورد استتفاده       

مثال استصقاب كه قرار مي گيرند،اما قواعد فقهي مخت  به بعضي از ابواب هستند، قاعده اصولي اختصاص به بابي دون باب ندارد، 

من اول الفقه الي آخر الفقه به آن استناد مي شود، يا حجيت خبر واحد كه يک مساله اصولي است و اختصاص به يک بابي ندارد و 

در همه ابواب استفاده مي شود. اما قواعد فقهيه اين خصوصيت را ندارند. قواعد فقهي هر كدامران در يک حوزه خاصي يا بتابي يتا   

هند باب مورد استفاده قرار مي گيرد مثل كل ما يضمن بصقيقه يضمن بفاسده كه فقط در ابتواب عقتود معاوضته اي     حداكثر در

جريان مي يابد، در ارث، نكاح و در كثيري از ابواب فقه اين قاعده كارايي ندارد. اين وجه ههارم براي فرق قاعده اصتولي بتا قاعتده    

 .فقهي بود
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  ه استراين وجه اين اشكال شد    

به اين وجه ه  يک اشكال مي شود كه اگر اين امر درست باشد يلزم كه اصالة االطهارة و اصالة القلية از دايره مسائل عل  اصول    

خارج بروند و از مباحث فقهيه بقساب بيايند اصالة الطهارة كه معلوم است يخت  بباب دون ساير االبواب و فقط در باب طهارت و 

دو باب ديگر استطرادا  مطرح شود. پس اصالة الطهارة را بايد از دايره عل  اصول خارج كرد، اصالة القلية ه  طبت    _فوقش در يكي 

اين بيان منقصر به موارد دوران بين حليت و حرمت است يعني مرتبه القك ، در جايي كه ما شبهه داري  كه آيااين حالل يا حرام 

  .ن ندارد. اين اشكالي است كه به اين وجه وارد استاست، اين ه  در اكثر ابواب فقه جريا

 

  :بر رسي بقث    

ة القلية اختصاص به بابي دون باب ندارد، اين كه شما مي گوييتد  لاز اشكالي كه مربوط به اصالة القلية است، اين است كه اصا   

و حرام كه مجراي اصالة القلية است ،اين كه در بتاب   اصالة القلية در موارد مرتبه القلية و القرمة بكار مي رود؛ اين اشتباه حالل

خاصي نيست، اين اشتباه حالل و حرام در همه ابواب مي حواند پيش بيايد، واقعا اصالة القلية با اين ضابطه از دايره عل  اصول خارج 

  .نمي شود. هون اصالة القلية در اكثر ابواب فقه جريان دارد

 

اصي نيست؟ اصالة القلية و اصالة البرائت اصلي است مثل استصقاب كه در اكثر ابواب فقه جريتان  اصالة القلية مخت  به ابواب خ

  .دارد

باقي مي ماند اصالة الطهارة : كه اصالة الطهارة كه هيچ مركلي براي التزام به خروج قاعده طهارت از دايره عل  اصول نتداري  و      

    .ث نمي شودواقعا در عل  اصول ه  از اصالة الطهارة بق

 

. البته نه اينكه خالي از اشكال باشد ولي اجماال اشكاالت ساب  وارد باشد يلذا اين وجه سوم به نظر نمي رسد وجه قابل قبول      

  .نيست

 

 ( :)رهخمینیامام   مبنای مرحوم -4-6

فرق ديگري كه گفته شده؛ فرقي است كه امام)ره( فرموده اند: و آن فرق بين آلي بودن يا استقاللي بودن استت. ايرتان متي         

قاعده فقهي آن است كه خودش مقصود باالصاله است ولي قاعده اصولي خودش مقصود بااالصاله نيست. قاعده فقهي آلت  فرمايند

گر و حك  ديگر نيست و ما فيه ينظر است و ما به خودش نظر داري  و حكمي كته از ايتن   نيست و ابزار براي رسيدن به يک امر دي

شود و حكمي كه آنرا بيان مي كند مقصود بالذات است و با اين نمي خواهي  يک هيز ديگري را بيابي  ، واستطه  قاعده استفاده مي

  .نيست
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ما به ينظر است، مثل آينه مي ماند كه بتا آن متي ختواهي  بته هيتز      اما قاعده اصولي يک قاعده آلي است و واسطه و ابزار و      

ديگري برسي  و مقصود بالذات نيست، مثل حجيت خبر واحد، خبر الواحد حجة براي اين است كه شما را برساند بته وجتوب نمتاز    

 ) موسوي  سبزواريماز جمعه.جمعه يعني خود اين قاعده اصولي ارزش ذاحي ندارد بلكه يک ابزاري و واسطه اي است براي وجوب ن

 (1-5،ص1،ج1413، سيد عبد االعلي ،

  .خالصتته از ديتتدگاه ايرتتان قاعتتده فقهتتي متتا فيتته ينظتتر استتت امتتا قاعتتده اصتتولي متتا بتته ينظتتر استتت                     

دايره علت  اصتول   اين وجه و ضابطه نسبتا  قابل قبول است، اال اينكه همان مركلي رادارد كه اصالة القلية بنا بر اين قاعده از      

  .خارج مي شود

 

 یافته های  پژوهش:

  :شدوجود دارد كه به شرح  ذيل مي با بين قواعد اصولي با قواعد فقهياساسي فرق كال شش 

 قواعد اصولي  بر خال  قواعد فقهيه مرحبط با همه ابواب فقه مي باشدكه حفاوت اين دو در دايره شمول و عدم شمول است. -1

كه فايده  اصولي آن است كه فايده و نتيجه آن مخت  مجتهد است و براي مقلد بي فايده است اما قاعده فقهيه آن استقاعده  -2  

  و نتيجه آن مختت  بته مجتهتد نيستت، بلكته بته نقتو مرتترك هت  بتراي مجتهتد و هت  بتراي مقلتد قابتل استتفاده استت،                 

به عمل آحاد مكلفين مرحبط است اما قاعده اصولي مستقيما به عمل قاعده فقهي آن مساله و قضيه اي است كه به طور مستقي   -4

 .تآحاد مكلفين مرحبط نيس

كه قاعده اصولي در رابطه با استتنباط حكت  استت و قاعتده      استحفاوت قواعد فقهيه با قواعد اصوليه و فرق بين آن دو در اين  -3

  .فقهي مربوط به حطبي  است

هستند كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مي گيرند،اما قواعد فقهي مخت  به بعضتي از ابتواب   قواعد اصولي قواعدي    -5   

  د.هستند، قاعده اصولي اختصاص به بابي دون باب ندار

 . قاعده فقهي آن است كه خودش مقصود باالصاله است ولي قاعده اصولي خودش مقصود بااالصاله نيست-1

 

الزم نيست هر يتک از  و ، مورد بقث و بررسي قرار گرفتفرق بين قواعد اصولي و قواعد فقهي  ند مورد از ه به هرحال در اينجا    

اين قاعده ها يک فرق جامع و كاملي را بيان كند و همين اندازه كه يک حفاوت غالبي ه  اگر داشته باشد و مرزها را غالبا معين كند 

      .ا را با ه  به عنوان فرقهاي قاعده فقهيه و اصوليه بپذيري مجموعه اينهمي حواني   كافي است. يا اينكه 
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