
  1395بهار و تابستان /  4/ شماره  دوم/ سال  اسالمی فقه و حقوق، قرآن  
135

  

  
 
  
  
 

  سنّت تخصیص کتاب به
  *محسن احمدآخوندي   _ ________________________________   

  

  چکیده
دار  در قبال قرآن عهده سنّت اي است که هاي عمده تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت

 یص کتـاب بـه  تخصـ  .، اختالف بسیار اسـت سنّت کتاب به تخصیص مورد در ولی ؛است
رد در مـو  یدان خاصـه و جمهـور عامـه اسـت؛ ولـ     همـه اندیشـمن   قطعی، مورد وفاق سنّت

دلیـل خـاص را    ازآنجاکـه اسـت. برخـی    گونـاگون  تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها
دو مرحله از کـالم، در قالـب دو گـزاره     انگارند، ارائه مقصود را در بیانگر و مفسر عام می

با توجـه بـه    برخی این امر را دانند؛ ولی پذیرش می عرفی و قابل عام و خاص، امري کامالً
شمول ادلـه   انگارند و بر این باورند که دلیلی بر بودن آن، موجه نمی و قطعیجایگاه قرآن 

ود نـدارد.  خبر واحد نسبت به خبر واحدي که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وج حجیت
  را بررسی کنیم.دالیل این دو دیدگاه عمده  تفصیل، در این مقال بر آنیم به

  ، تخصیص کتاب به خبر واحد.تسنّ خاص، کتاب،، حکومت، عام :واژگان کلیدي

                                                   
 و عضـو انجمـن فقـه و حقـوق اسـالمی حـوزه       لمیـۀ المصـطفی العـا  معـۀ عضو هیئـت علمـی جـا   * 
)m.a.akhoundi@gmail.com.(  
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  مقدمه
ـ  یکی از مباحث عمده مطـرح اسـت، بحـث و     سـنّت  اب واي که در پیوند و ارتباط کت

پیـامبر و   سـنّت  اسـت. آیـا   سـنّت  از رابطه تخصیص و تقیید میـان کتـاب و   وگو گفت
از محدوده حکم عام قرآن تواند عام قرآنی را تخصیص زند و افرادي را  می بیت اهل

 توان نگریست. گاه له میود ندارد؟ از دو زاویه به این مسئد؟ یا چنین امکانی وجکن خارج
که آیا با وجود کالم الهـی و آیـه قـرآن کـه     بررسی کرد توان  جهت میرا از این  مسئله

توان دلیل دیگري را که بیانگر عدم پذیرش حکم  داند، می حکمی را به نحو عام ثابت می
ادیق آن است، از هرگونه و سنخی که باشد، بـه دیـده اعتبـار    عام الهی در برخی از مص

ـ     به گونهنگریست؟ آیا تخصیص حکم عام قرآن،  شـمار  ه اي مخالفت بـا حکـم قـرآن ب
اي از عدم اعتبار دلیل نیست؟ از نگاه دیگر با پذیرش امکان تخصیص عام  آید و نشانه نمی

دلیلـی کـه از اعتبـار و     بـا شود که آیا تخصیص قرآن، فقـط   این بحث مطرح میقرآنی، 
؟ یا از سوي هر دلیلی کـه اعتبـار و   گیرد انجام می ،قطعیتی همانند قرآن برخوردار باشد

پذیر است؟ در این مقال، ایـن دو نگـاه را در ضـمن بیـان      آن ثابت باشد، امکان حجیت
  کنیم. ها دنبال مینظر داریم و بحث را با توجه به آن هاي آنان، مد ها و استدالل دیدگاه

  . جواز تخصیص کتاب به کتاب1
اند و جز برخـی   روا دانستهرا به کتاب ، تخصیص کتاب خاصهو  عامهاز همه اصولیون 

 /31، ص1، ج1430(ر.ك: میـرزاي قمـی،    هر، مخالفی براي آن نقل نشده اسـت اهل ظا
ــق ــی محق ــات و /95، ص1403، حلّ ــز اطالع ــالمی مرک ــارف اس  /292ص، 1389 ،مع

ــوکانی،  ــدي،  /511، ص1ج، 1419ش ــر رازي،  /465، ص2، ج1402آم ، 2، ج1420فخ
ترین دلیـل بـر    وقوع آن را مهم فخر رازي .)303، ص2ج، 2004زهیر المالکی،  /537ص

  گفته است: ،دانسته تخصیص کتاب به کتابامکان 
 و«) در کنـار آیـه   228: (بقـره » والْمطَلَّقَات یتَرَبصنَ بِأَنْفُسـهِنَّ ثَالَثَـۀَ قُـرُوء   «در مورد آیـه  

ــنَ لَهمنَ حــنَّ أَن یضَــعلُهــالِ أَجمالْأَح الَ «چنــین آیــه شــریفه ) و هم4 :(طــالق» أُوالَتو
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أُوتُـوا    والْمحصـنَات مـنَ الَّـذینَ   «) در کنار آیه 221 :(بقره» یؤْمنَّ  تَنکحوا الْمشْرِکات حتَّى
بـه ایـن آیـات    هیچ تصرفی در گستره عام و خـاص   یا باید بدون )،5: (مائده» الْکتَاب

در ایـن   دهـیم؛ پذیر نیست و یا باید یکـی را بـر دیگـري تـرجیح      که امکان عمل شود
نــد، غــرض و مقصــود مــا صــورت اگــر خــاص بــر عــام مقــدم و آن را تخصــیص ز

و اگر خاص را ناسخ عام قرار دهیم، این سخن نیز به معنـاي امکـان    شده است حاصل
قطعـاً تخصـیص آن را    بپذیرد،را  سنّت به سخ کتابزیرا هرکس نَ ؛استتخصیص عام 

  .)574، ص1420(فخر رازي،  پذیرد نیز می
به آیات دیگري نیـز مثـل آیـه    » بِأَنْفُسهِنَّ ثَالَثَۀَ قُرُوء تَرَبصنَیوالْمطَلَّقَات « عدهالبته عموم آیه 

عمـل  با آنها به زنانی که  را نسبت عده) که 49: (احزاب» هافَما لَکم علَیهِنَّ منْ عدةٍ تَعتَدونَ«
والَّـذینَ  « :کند وفات را بازگو می عدهبا آیه دیگري که یا  ،صورت نگرفته استزناشویی 

و نکمنَ مفَّویتَو  رٍ وۀَ أَشْـهعبهِنَّ أَرنَ بِأَنْفُسصاجاً یتَرَبوونَ أَزشْـراً  یذرصـیص  تخ ،)234: (بقـره » ع
فقط گروهی از کتاب، در تخصیص کتاب به  .)512، ص1، ج1419(شوکانی،  خورد می

ها نیز تخصیص کتـاب بـه کتـاب را بـدان جهـت رد      آن که البته اند فرقه ظاهري مخالف
بلکه کامالً برعکس، خاص را بیان و شارح  ،کنند که خاص را مخالف با عام بدانند نمی

» أَنزَلْنَـا إِلَیـک الـذکرَ لتُبـینَ للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـیهِم         و«آیـه  بر اساس ؛ ولی دانند براي عام می
  آن دانند و بر ایـن باورنـد کـه قـرآن، از     می سنّت شأن شرح و تبیین را فقط) 44 :(نحل

، 1420رازي،  (ر.ك: فخر تواند مخصص قرآن باشد نیست، نمیدار تبیین  جهت که عهده
  .)511، ص1ج، 1419شوکانی،  /202ص، 1431زحیلی،  /573، ص2ج

  قطعی سنّت . جواز تخصیص کتاب به2
گونـه کـه    همـان  ؛تخصیص کتاب به خبر متواتر نیز مورد اتفاق اصـولیون شـیعه اسـت   

  :گوید می شوکانی .)ر.ك: همان( اند ي عامه آن را پذیرفتهجمهور فقها
 ابومنصوراستاد  گونه که آن ؛به اجماع جایز است ،متواتر سنّت تخصیص عموم کتاب به

ـ  نیز نقل آمديو از  بیان داشته  شناسـم  ن مخـالفی در ایـن زمینـه نمـی    شده است که م
  .)472، ص2ج، 1402آمدي،  /513، ص1ج، 1419(شوکانی، 

»  فـی أَوالَدکـم  یوصـیکم اهللاُ «زیـرا آیـه ارث    ؛انگـارد  شـده مـی   این امر را واقـع  فخر رازي
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و نیـز بـا ایـن بیـان حضـرت کـه        پیـامبر از » یـرث الالقاتل «) با حدیث متواتر 11 :(نساء
انی فاجلدوا کلّ واحد الزانیۀ والزّ«چه آیه  چنان تخصیص خورده است؛ ،»هل ملّتینأیتوارث ال«

 ثابت ،به تواتر از آن حضرت .خورد تخصیص می پیامبربه سیره عملی  ،»منهما مائۀ جلده
ـ  و دست که ایشان زانی محصن را رجم نموشده ا ه زانـی غیرمحصـن اختصـاص    آیه ب

  .)574، ص1، ج1420رازي،   (فخر یابد می
زیرا  ؛شده است اند، خدشه وارد متواتر آورده سنّت هایی که ایشان براي البته بر نمونه

پس از نقلِ آن، بـر عـدم صـحتش     ترمذي ثابت نیست، بلکه» یرثالقاتل ال«روایت تواتر 
واحـد   ز مـوارد تخصـیص کتـاب بـه خبـر     ل را انیز این مثا حاجب ابنو  کند تصریح می

تالوتـش   دانند که به نظر آنها اي می ل آیهبرخی رجم زناي محصن را به دلی شمرد. برمی
اهللا اهللا و مـن  ذا زنیا فارجموهما ... نکاالًإالشیخ والشیخه « :مانده است حکمش باقی ،شده سخنَ

  .)513، ص1ج ،1419شوکانی،  /451، ص2، ج]تا بی[(ر.ك: اسنوي، » عزیز حکیم
از مصادیق قول بـه تحریـف قـرآن     سخ تالوت را امري باطل ونَ ،شیعه گفتنی است

بیـانگر ایـن    ،قطعی سنّت داند. وفاق عمومی در پذیرش تخصیص کتاب به کتاب یا می
با یکدیگر سازگار این دو  امر است که میان عام و خاص تعارض و تنافی وجود ندارد؛

انگارد. اگر عام و خاص  آن می خاص را بیانگر عام و مفسر عرف دلیلو  اند جمع و قابل
عنوان دو دلیل ناهمگون و مخـالف یکـدیگر مطـرح باشـند، وجـود آن دو در قـرآن       به 

آنکـه از وجـوه اعجـاز قـرآن، عـدم      اختالف در قرآن خواهد بود و حال مستلزم وجود 
  وجود اختالف در آن است.

طـی مراحلـی بـه     مقصد نهـایی خـویش را   اي گوینده اي عقالیی است که این شیوه
از  د.کالم خالصـه شـو   مقصود متکلم در یکمخاطبان برساند و هرگز الزم نیست همه 

 و شواهدي که ممکن اسـت  قرایننسبت به همه  م الزم استاین جهت بر مخاطب کال
داشـته باشـد، دقـت     دخالـت  جدي گوینده در تبیین مقصود همراه باشد،با کالم متکلم 

یـامی کـه از سـخن    پ با توجه به ،آن درص کاوش و تفحا مبذول دارد و پس از کافی ر
خصوص این امـر در  ه ب د؛جدي او منتقل شو به مقصودتواند  می ،گوینده دریافت کرده

  قانونگذاري امري متداول و رایج است.
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  ها در تخصیص کتاب به خبر واحد . دیدگاه3
شده ورد پذیرش قاطبه اصولیون واقع م ،یقطع سنّت اگرچه تخصیص کتاب به کتاب یا

تـه از  گرفبرتخصیص آن به خبر واحد اختالف بسیار است. این امـر،   بارهدر ولی ؛است
جز با دلیلـی   ،قطعیت کتاب و استواري قوانین آنبه دلیل  است آن است که گمان رفته

پذیرفتـه   آنتصرف و دگرگونی در مفاد  ،قطعی سنّت یا چون کتابمستحکم و قوي هم
. این دیدگاه به اند دهخصیص کتاب را به خبر واحد منع کرمطلقاً ت بنابراین برخی نشود؛

، 1419(شـوکانی،   شـده اسـت  و نیز معتزله نسـبت داده   فقها برخی از حنابله، متکلمان،
اند که  در صورتی روا دانسته را فقطبه خبر واحد ). برخی تخصیص کتاب 514، ص1ج

 طعی تخصیص خورده باشد. برخی دیگر تخصیص قبلی کتاببا دلیلی ققبالً عام قرآنی 
براي تخصیص به خبر واحـد  مجوزي  منفصلی اعم از قطعی و غیرقطعی، به هر دلیل را

نشـان از آن دارد کـه عمـوم     ،اثبات تخصیص براي عـام قرآنـی   معتقدنداینان  .دانند می
ه اسـت و بـا ایـن    که عموم و شمول باشد، استعمال نشد ،قرآنی در معناي حقیقی خود

خواهد بود. توقـف   ي از شمول و گستردگی ممکنکاربرد آن در هر مرتبه دیگر ،فرض
سـت کـه   خبر خاص، دیدگاه دیگري ایا  در مسئله و عدم امکان تمسک به عموم قرآنی

ولی جمهور محققان از خاصه و عامه، به جواز تخصیص  شده است؛ مطرح در این باره
، 1404اصـفهانی،   /567، ص2، ج1418(ر.ك: سـبحانی،   کتاب به خبر واحـد معتقدنـد  

 ،1389 ،مرکز اطالعات و معارف اسالمی /531ص، 8ج، 1381فاضل لنکرانی،  /213ص
  ).514، ص1، ج1419شوکانی،  /291ص

  بررسی دیدگاه تفصیل. 4
پـذیرش   بـر واحـد قابـل   در صورتی تخصیص کتاب به خ براساس دیدگاه تفضیل فقط

زیرا ثبوت تخصیص با دلیل  ثابت شده باشد؛قبالً دلیل دیگري تخصیص آن به است که 
دیگر، نشان از اراده معناي مجازي دارد و پس از عدم اراده معنـاي عـام، میـان مراتـب     

صورت بودنِ استعمال عام در  بر مجازي نظراین  ازآنجاکهدیگر تفاوتی نیست.  گوناگون
 مردود شـناخته قاطبه اصولیون  از سوي زیرا پذیرش نیست؛ است، قابلمبتنی تخصیص 
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در مرحله استعمال در همان  شده است. با وجود تخصیص آنها کاربرد واژگان عموم را
آن اسـت کـه   دهنـده   دانند؛ اگرچه وجود دلیل خـاص، نشـان   معناي حقیقی خویش می

استعمالی او هماهنگ نیست و دامنه و گستره متفـاوتی   مقصود جدي گوینده با مقصود
وجـود   اگرچه در عمـوم خـود بـاقی اسـت؛ ولـی      ر عام، در مقام استعمال،دارند. ظهو

دم حجیـت عـام در   گواه بر عدم اراده جدي بر طبق آن و در نتیجه ع ،مخصص منفصل
روشـی   اهیابی بهقول به توقف نیز نشان از عدم ر ازآنجاکهست. همه مصادیق خویش ا

عدم آن، یا  دتاب بر خبر واحمندي از این دو دلیل است، تنها جواز تخصیص ک در بهره
  .شوداست که باید بررسی و تأمل   دو دیدگاه عمده

. دیدگاه عدم امکان تخصیص کتاب به خبر واحد و نقد و بررسی 5
 ادله آن

. در کنـد  تابد و آن را امري ناممکن تلقی می ت را برنمیدیدگاهی تخصیص کتاب به سنّ
ادلـه مختلفـی    وجـود دارد، شـواهد و   اهها و تقریرات گوناگونی کـه از ایـن دیـدگ    بیان

دستمایه این دیدگاه قرار گرفته است و انعکاس آن را در کلمات بسـیاري از بزرگـان و   
  یافت.توان  میاندیشوران عرصه علم اصول 

  . قائالن این دیدگاه5ـ1
اند.  بر عدم امکان تخصیص کتاب به خبر واحد تصریح کرده ،برخی از بزرگان پیشینیان

تخصـیص   ،ثابـت  سـنّت  قرآن و عموم قرآن را جز دلیل عقلی،«است: آورده  دمفیشیخ 
تخصیص عموم قـرآن  «تصریح کرده است:  مرتضی سید). 38، ص1413(مفید،  »زند نمی

 طوسـی  ). شیخ282، ص1، ج1429الهدي،  (علم »هیچ وجه جایز نیستبه خبر واحد  با
  آورده است: اندیگرنظر نیز پس از نقل 

خواه پیش از این بـا دلیـل متصـل یـا      ؛رآن با اخبار آحاد جایز نیستتخصیص عموم ق
آور است و  ، علممنفصل تخصیص خورده باشد یا نه. دلیل آن این است که عموم قرآن

  ).344، ص1، ج1417(طوسی،  توان علم را با ظن رها کرد و نمیآور  خبر واحد ظن
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 ،واحـد را نفـی کـرده   ، تخصیص کتـاب بـه خبـر    معارجدر با همین استدالل  محقق
  فرموده است:

طور مطلق دلیل باشد؛ زیـرا دلیـل اعتبـار خبـر      قبول نداریم خبر واحد در همه موارد به
اجماع است و اجماع تنها در جایی بر عمل به خبر واحد است که دلیل دیگري  ،واحد

سـاقط اسـت    ،وجوب عمـل بـه خبـر واحـد     ،وجود دلیل عام قرآنی در میان نباشد. با
  ).96، ص1403، حلّی ق(محق

 ،ص کتاب به خبـر واحـد بپردازنـد   به انکار تخصیکه  نچه این بزرگان را واداشته استآ
تخصـیص عـام    کنـد  تصریح مـی  مفیدست. شیخ عدم حجیت خبر واحد از دیدگاه آنها

نـه اعتبـار    ،آور اسـت  هت جایز نیست که خبر واحد نه علمج خبر واحد، بدان قرآنی با
در تحلیـل نظـر خـویش     سید مرتضـی گونه که  ). همان38، ص1413 علمی دارد (مفید،

 ه اسـت، آورده است که چون خداوند ما را در شرع بر عمل به خبر واحد مکلف نکـرد 
عاي اجمـاع  ). اد282، ص1، ج1429الهدي،  تخصیص عام کتاب با آن باطل است (علم

 طوسـی  شیخ .شده و معروف است بر عدم حجیت خبر واحد، امري شناخته سید مرتضی
همـواره بـر   واحد را پذیرفته است و بر آن ادعاي اجمـاع دارد،   نیز اگرچه حجیت خبر

اي از زمان عمـل   در برههمعروف است و به تغییر رأي و نظر ت. وي این نظر نبوده اس
  :نویسد می بارهدر این  ادریس نابدانسته است.  به خبر واحد را جایز نمی

خود، عمل به خبر واحـد را   ستبصارإلامختلفی از  صراحت در مواضعبه  طوسی شیخ
معمول خباراآلحاد عندنا غیرأ«است که  باره چنین بیان داشته این انکار نموده است و در

  ).217، ص1410ادریس،  ، نزد ما قابل عمل نیست (ابناخبار آحاد» به
ـ   ۀینهاالدر  طوسیآنچه شیخ  معتقد است ادریس ابناین اساس بر  ار آحـاد  بر اسـاس اخب

 عنوان خبـر واحـد نگریسـت   به  آنهاآورده است، بیانگر نظر فقهی وي نیست و باید به 
گرچه برخی از بزرگان، انکار حجیـت را در کـالم   )؛ 223، ص1410، ادریس (ر.ك: ابن

عدالت راوي از شرایط حجیـت   زیرااند؛  متوجه اخبار آحاد مخالفان دانسته طوسیشیخ 
میرزاي از سوي این توجیه  ز عدالت برخوردار نیستند؛ ولین اخبر واحد است و مخالفا

  ).455، ص1، ج1430نشده است (ر.ك: میرزاي قمی،  پذیرفته قمی
تخصیص قـرآن بـه    توان همراهی با ایده انکار حال دیدگاه این بزرگان را نمی هربه 
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ت خبر واحد، تخصیص قرآن را در عین پذیرش حجی حلّی محقق د.خبر واحد تلقی کر
  ).96، ص1403، حلّی انگارد (محقق ه خبر واحد غیرممکن میب

  . دالیل عدم امکان تخصیص قرآن به خبر واحد5ـ2
انکـار  کسانی که با پذیرفتن حجیت خبر واحد، صالحیت آن را براي تخصـیص کتـاب   

  گوناگونی دارند.هاي  براي ادعاي خویش استدالل ،اند کرده

    . تبیین و نقد دلیل اول5ـ2ـ1
بودن صدور  است، بر پایه توجه به قطعی هایی که براي این دیدگاه شده استدالل یکی از

با توجه به پیامی که  ؛ ولیبودن اخبار آحاد است یظنّکتاب آن از ناحیه حضرت حق و 
بسا بتوان خبـر را   ی آیات، چهبا تأمل در داللت ظنّ توان گرفت و از ادله حجیت خبر می

ان تخصیص کتاب با آن فراهم آید. در این مقام بـه تبیـین   در جایگاهی قرار داد که امک
  پردازیم. نقد آن می این دلیل و

  بودن خبر . قطعیت قرآن و ظنّی5ـ2ـ1ـ1
تـوان خبـر    ظنـی اسـت و نمـی    ،صدور خبر واحد ولی ؛الصدور است قطعی کتاب الهی

 در ).189، ص2، ج1427واحد ظنی را بر عام قطعی مقدم داشـت (آخونـد خراسـانی،    
بـودن، در حـدي    حجیت خبـر واحـد، آن را بـه جهـت ظنـی     این دلیل، ضمن پذیرش 

  داند که یاراي تخصیص عام قطعی قرآن را داشته باشد. نمی
از جهت صدور قطعی عام قرآن گرچه اشده است که رو  روبهاین دلیل با این اشکال 

روایـت   .احتمال تخصیص عـام قـرآن وجـود دارد   از ناحیه داللت، ظنی است و  ،است
در تعارض بـا ظهـور    ، بلکهکند خاص، در چالش با صدور عام نیست و آن را نفی نمی

دلیـل  یـا   که یا عمـوم قـرآن  بر اینآن در عموم است که امري ظنی است. امر دایر است 
مشروط به آن است که  بر اصالت عموم بناي عقال ازآنجاکهرا بپذیریم. اعتبار سند خبر 

دلیل اعتبار خبر، خبـر ثقـه را    سوییوجود نداشته باشد و از  دلیل معتبري در مقابل آن
دلیل معتبري خواهد بود که در قبال عـام   ،دهد، خبر واحد خاص مطلقاً حجت قرار می
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  تواند آن را تخصیص بزند. قرآنی، می
داللت نیز قطعـی نشـان دهنـد و    عام قرآنی را از جهت اند  کوشیدهبرخی از بزرگان 

ضـمن   جعفـر سـبحانی  اهللا  نـد. آیـت  صیص آن را به خبر ظنی رد کنن تخگونه امکا بدین
دانند که بر معنـایی   ظاهر را کالمی می ،»نص«و  »ظاهر«، »مبهم«تقسیم کالم به سه قسم 

مجـاز  خواه استعمال آن حقیقی یـا   ؛داشته باشد روشنیکه در آن استعمال شده، داللت 
ی غیر از آن چیزي باشد که از کالم نهایی متکلم، معنای اشد. اگرچه ممکن است مقصودب
عمومـات و   یافـت؛  منفصله بتوان بـه آن دسـت   قراینکند و به کمک  ه ذهن تبادر میب

اي برخالف عموم و اطالق یافت شود، متنـاقض بـا    اگر قرینه ؛ زیرااند گونه اینمطلقات 
ن است خصوص در مجال تقنین که شیوه متداول بر ای رود. به شمار نمیه عام یا مطلق ب

بـرخالف نـص کـه هـیچ      د؛شـو  پس از عام و مطلق، جدا ذکر میکه مخصص و مقید، 
جملـه   ، ایشـان ظـاهر را از  این وجودتابد؛ ولی با  الم دیگر برنمیتصرفی را از سوي ک

نـه   ،یان معناي استعمالی اسـت ب، دار آن است آنچه لفظ عهده ؛ زیراشمرند قطعیات برمی
آن  دریـا   است که الفاظ بـراي آن وضـع   معناهاییجدي. رسالت الفاظ، کشف  مقصود

 ،آیـد  از الفاظ به دست نمی ،ندا جدي متکلم مقصود اینکه این معانی؛ ولی اند کار رفته به
داشتن  بودن متکلم و اراده جدي چون اصل حکیماین امر در پرتو اصول دیگري هم بلکه

وي از آوردن  غفلـت یا  زیرا احتمال جهل متکلم، به معانی واژگان د؛شو وي حاصل می
چه موجود است، دفع این امکان هزل و شوخی در کالم او گریا  قرینه بر معناي مقصود

که رسالت لفظ، یجه آند. نتشو نیست و با اصول عقالیی نفی میاحتماالت بر عهده لفظ 
دارد. چنانچه با توجه به آن استعمالی است که در آن ظن و گمان راه ن کشف از مقصود

مبناي آن  کنند و بر فت میپیامی را که افراد از کلمات گویندگان دریا مشاهده استقابل 
بر اساس ظن و گمان استوار نیست. ایشان در  پردازند، تفهیم و تفاهیم می ،وگو گفتبه 

ن در داند. اگر قـرآ  بودن را مستلزم انکار اعجاز قرآن می الدالله باور به ظنی، يبیان دیگر
چگونه حکم کنیم که با لفظ و معنایش معجزه اسـت   ،غیرقطعی استبیان مقصود خود 

  ).574ـ571ص، 2ج، 1418(سبحانی، 
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  . نقد و ارزیابی5ـ2ـ1ـ2
 به جهت همان چیزي اسـت  ،اند شمار رفتهه الدالله ب اگر عمومات و مطلقات قرآن ظنی

ود ل تخصیص و تقییـد در آن وجـ  احتما است که اینآن دلیل  .که در کالم مستدل آمد
خاص و مقید در تضاد با عام و مطلق قرآنـی نیسـت. درسـت اسـت کـه بـراي       و  دارد

بستر جریان این اصول، همان  ؛ ولییمنیازمنداصول عقالیی  ، بهجدي به مقصودرسیدن 
تطـابق مقصـود    اي است که امکـان عـدم   به گونهم الفاظ و کلمات متکلم است. گاه کال

جدي  به مقصودمستقیم از کالم توان  میدارد و د استعمالی در آن وجود نجدي با مقصو
یابی بـه  اي اسـت کـه دسـت    به گونهگاه کالم ؛ ولی چنین کالمی نص است .یافت ستد

است و احتمـال عـدم تطـابق     متوقف قالییجریان اصول ع رآن، ب راهد جدي از مقصو
ه . وجود همین احتمـال سـبب شـد   وجود دارد استعمالی در آن د جدي و مقصودمقصو

چون کالم ابزاري براي افاده مقاصد جدي و نهایی  ؛داللت کالم، ظنی شمرده شود تاس
ار توانایی آن نسبت بـه افـاده مقصـود جـدي     به اعتبفقط گوینده است و حجیت سخن 

ي گوینـده  د جـد آنکه مخاطب را به مقصـو  ه مقصود استعمالی به تنهایی بیاست، وگرن
  برساند، اعتباري ندارد.

در نظر گرفتـه نشـود و   د جدي گوینده در وراي عبارات اگر مقصودر باب کنایات، 
زمینه انتساب کـذب   د استعمالی در نظر گرفته شود،در محدوده مقصو رسالت لفظ،فقط

آنکه کسی این نسبت را صـحیح و  د؛ حال شو سخن به گوینده آن هموار میو نادرستی 
ی اسـتعمالی  انتقـال معـان  بدان جهت است کـه رسـالت الفـاظ در     امر داند. این روا نمی

اسـت؛ بـه   جـدي   انتقال و مقصود ،هدف اصلی گوینده ، بلکهشود واژگان خالصه نمی
در  نی کـه یبه همه قرا ،ب در فراگیري پیاممخاط گوینده انتظار داردهمین دلیل است که 

مطلبی را به وي نسبت ندهد. این  آنهاد و بدون التفات به کن توجه ،کالم او وجود دارد
یـه  اي قرآن بـر ایـن روش عقالیـی را م   اتکا ،سبحانیآقاي یه شگفتی است که ام سخن،

کننـده کـالم    ، تبیینسنّت . آیا اگر کالمی از کتاب الهی یاابطال اعجاز قرآن دانسته است
کالم خالصه نکنیم، این سخن به معناي ابطـال   دیگر کتاب باشد و همه مراد را در یک

بـدون   قطعـی،  سـنّت  تخصیص کتاب را به کتـاب و  ایشان و همه بزرگان، ؟قرآن است
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به نزول تدریجی قرآن، نزول آیات مخصص یا مقید، پـس از   توجهدانند و با  اشکال می
پذیرش همگان است و این امر با تجلی ی از نزول عام یا مطلق، امري مورد گذشت زمان

متواتر  سنّت بهتخصیص کتاب را ایشان چه  اعجاز در آیات قبلی در تنافی نیست. چنان
آنکه همین اشکال در ایـن مـوارد نیـز    حال  دانند؛ شده می که امري واقعبل ،تنها ممکن نه

 که تخصـیص سـبب  کند این آسان میرا  سنّت یابد. آنچه پذیرش تخصیص به جریان می
ز دلیل د، اشود، بلکه خصوصیت مقصو واژه عام نمیتغییر و دگرگونی در معناي وضعی 

متکلم را بازگو  قصوداي که هر دلیلی بخشی از م به گونه ؛شود مستقل خاص استفاده می
بـه  کـه ظـاهر قـرآن    بـه این  توجـه کند. با  ابطال نمی داللت دیگري را یک کند و هیچ می

تابد و ادله وافی بر حجیت  اي است که وجود دلیل دیگري را در کنار خویش برمی گونه
توجیهی براي عدم پـذیرش هـر دو دلیـل در     شده است، ثقه اقامه یعنی خبردلیل دیگر 

  کنار یکدیگر وجود ندارد.

  . تبیین و نقد دلیل دوم5ـ2ـ2
مبتنی بـر   ،است دلیل دیگري که بر عدم امکان تخصیص کتاب به خبر واحد اقامه شده

این امر مورد قبـول قاطبـه اصـولیان     .پذیرش عدم امکان نسخ کتاب به خبر واحد است
ص و نسخ را از یک مقوله بینگـاریم، زمینـه عـدم پـذیرش     این مبنا اگر تخصی است. بر

  گردد. امکان تخصیص کتاب به خبر واحد فراهم می

  سخ. تالزم تخصیص و ن5َـ2ـ2ـ1
سـخ اسـتوار اسـت. تخصـیص، بـه      این دلیل بر عدم تفاوت ماهوي میان تخصـیص و نَ 

ول نسـبت بـه   د و حکم عام را از شـم پرداز خروج افرادي از تحت گستره دلیل عام می
ن، از تحـت گسـتره دلیلـی خـارج     اي از زمـا  سخ نیز برهـه در نَ دارد. افراد خاص بازمی

از دلیـل   یابنـد،  مـی سخ تحقق از نَ پسي ها نارا که در زم افرادي ،دلیل ناسخو  دشو می
دو در تخصـیص اشـتراك    مخصص و ناسخ هـر  به عبارت دیگرکند.  منسوخ خارج می

ص عهـده  دار دار  دار تخصـیص افـرادي از تحـت عـام اسـت و ناسـخ عهـده        ند. مخصـ
را  سـنّت  یی از تحت دلیل است. بدین ترتیب اگر تخصیص کتاب بـه ها ناتخصیص زم
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آنکه تردیدي در عدم حال  جایز ندانیم؛ سنّت اب را بهنسخ کت جایز بدانیم، دلیلی ندارد
  خبر واحد نیست.سخ کتاب با جواز نَ

  نقد و ارزیابی. 5ـ2ـ2ـ2
مستلزم برداشتن حکمی طور کلی  بهمیان نسخ و تخصیص، تفاوت آشکاري است. نسخ 

ر   است اي از قرآن آیه مندي از از اساس و عدم بهره ن و مفسـحال آنکه تخصیص، مبـی .
کـه در مرحلـه اسـتعمال، در مفـاد دلیـل عـام       د جدي از دلیل عام است؛ بدون آنمقصو

افراد غیرخـاص   به اعتبار ظهوري که در عموم دارد، در همه . لذا حکم عامتصرفی کند
کلـی   طـور  برخالف نسخ که با آمدن ناسخ، حکم منسوخ از زمان نسـخ بـه   باقی است؛

کسانی  ، طبیعی استمیان نسخ و تخصیصبه تفاوت اساسی  توجهد. با شو اعتبار می بی
قرآنـی را بـه رد   نسخ حکم قطعـی  ؛ ولی تخصیص کتاب را به خبر واحد ممکن بدانند

  خبر واحد ظنی برنتابند.

  . تبیین و نقد دلیل سوم5ـ2ـ3
در  ولـی  ؛گذشت، با فرض برخـورداري خبـر از حجیـت بـود     پیشینآنچه در دو دلیل 

توانـد مشـمول ادلـه     ، خبري که با عمومات قرآنی هماهنـگ نباشـد، نمـی   يتقریر دیگر
  حجیت خبر باشد تا در مقام تخصیص کتاب برآید.

  . عدم شمول ادله حجیت نسبت به خبر واحد مخصص کتاب5ـ2ـ3ـ1
شـامل خبـر واحـد مخـالف قـرآن       ،که ادله حجیت و اعتبار خبـر ثقـه  بیان اینبرخی با 

تـرین دلیـل    انـد. آنـان عمـده    شود، حجیت خبر واحد مخصص کتاب را نفی کـرده  نمی
اطـالق و  توان بـه  تا بدانند که دلیلی لبی است نه لفظی  اجماع میحجیت خبر واحد را 

 کنـیم قدر متـیقّن از آن اسـتناد    باید بهفقط در این موارد  .عموم واژگان آن تمسک کرد
صـورت تخصـیص یـا     بـه گونه مخالفتی حتّـی   و قدر متیقّن، خبر واحدي است که هیچ

پاسـخ داده  گونـه   ایـن  با طرح ایـن دلیـل،   هصاحب کفایاهللا نداشته باشد.  تقیید، با کتاب
در  تا عمـل بـه خبـر واحـد     یت خبر واحد، در اجماع منحصر نیستحج است که دلیل

خالصـه   ،لفت آن با عـام کتـاب اسـت   قدر متیقّن از وجود اجماع که صورت عدم مخا
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اي است که بر آن قـائم   بر اعتبار و حجیت خبر واحد، سیره ترین دلیل بلکه عمده ،دشو
ـ  صـاحب برخـی بـر    ).189، ص2، ج1427ند خراسانی، است (ر.ك: آخو خـرده  ه کفای

در قدر متیقن از آن قابـل اسـتناد اسـت و     بودن فقط یره نیز به جهت لبیاند که س گرفته
آن، جایی است که در برابر خبر واحد، دلیل قطعی هماننـد قـرآن وجـود     قدر متیقن از
بنابراین دلیلی که اقتضاي شمول حجیت خبر واحد نسبت به خبـري کـه    ؛نداشته باشد

حتی به نحو مخالفت عام و خاص وجـود نـدارد (ر.ك: سـبحانی،     ،اشدمخالف کتاب ب
  ).572، ص2، ج1418

برخی نیز با تمسک به اخبار عرضه که در آن خبر مخالف با قرآن یا عدم موافـق بـا   
 حجیت را نسبت به حدیثی که بـا عمـوم   ادلهشده است، شمول  آن غیرقابل اخذ معرفی

  ند.ا دهآیه قرآن در تنافی است انکار کر

  . نقد و ارزیابی 5ـ2ـ3ـ2
 رو روبـه د تا با اشکال دان را مستند حجیت خبر واحد نمی سیره عقال فقط هکفایصاحب 

 ، بلکـه جایی متیقن است که در قبال خبر واحد، دلیل یقینی نباشد شود که این سیره در
اصـحاب   سیره«: گفته است این باره د و درندا سیره متشرعه را نیز براي استناد کافی می

بر عمل به اخبار آحاد در قبال عمومات کتاب بوده اسـت و ایـن سـیره، از زمـان ائمـه      
). وجود چنین 188، ص2ج، 1427(ر.ك: آخوند خراسانی،  »تاکنون استمرار داشته است

امکان استدالل بـه اجمـاع بـراي     شود سبب می هائم اي در میان فقها و اصحاب یرهس
زیرا سیره عملی  د؛اند، فراهم شو دادهه مستند خویش قرار کسانی که آن را در این مسئل

گواه روشنی است که اجماع آنان بر  فقها بر عمل به خبر واحد در قبال عمومات قرآنی،
، شود (فاضل لنکرانی شامل خبر واحد مخصص یا مقید قرآن نیز می ،حجیت خبر واحد

  ).436، ص6، ج1381
خصیص عمومات قرآنی به خبر واحد، نیازي بـه  رسد براي اثبات امکان ت به نظر می

سیره عقال بر عمل به خبـر واحـد در همـه     ، بلکهت سیره متشرعه بر این امر نداریماثبا
شئونات زندگی شخصی و نیز در امور قانونگـذاري خـویش، کـافی اسـت کـه امکـان       

 فراهم خبر واحد ،سنّت واسطه ا در صورتی تخصیص کتاب به تخصیص عموم قرآنی به
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داري این سیره در میان عقال، کـامالً ایـن احتمـال     به استحکام و ریشه توجهزیرا با  ؛آید
ساس عادت و مذاق خویش رفتار وجود دارد که آنان، در مجال قوانین شریعت نیز، بر ا

اي بـر   چـون تبصـره  را هم امامـان معصـوم  یا  پیامبراخبار واصله از سوي و  کنند
د. مجرد وجود چنین فرض و احتمالی کافی است که شـارع  قانون عام الهی تصور نماین

را در صورت عدم رضایت به این امر، به تدبیري در قبال این روش فراخواند و همگان 
. سکوت شارع در چنین امر قوانین الهی نهی کند این شیوه در برخورد کارگیري بهرا از 

است و  قبال قوانین قرآنینین روشی در دهنده رضایت او نسبت به اعمال چ مهمی نشان
 یافته حتماً چنین روشی از سوي عقال در مورد قرآن تحقق اثبات کنیم چ نیازي نیستهی
تحقق خواهد یافت. بر اساس استواري و استحکام این سیره در میان عقـال بـود کـه    یا 

بزرگان علم اصول، آیات ناهی از عمـل بـه ظـن را در مقـام بازدارنـدگی از آن کـافی       
اي را نیازمند دالیلی بسـیار قـوي متناسـب بـا      ند و ایستادگی در قبال چنین سیرهندانست

). امکـان جریـان ایـن    237، ص3، ج1430قوت و استحکام سیره دانستند (ر.ك: صدر، 
شـارع را در صـورت    ، کافی است تـا نقرآسیره، در مورد اخبار آحاد مخصص یا مقید 

 مخصـص یـا مقیـد قـرآن    آحـاد  قبال اخبار به آن، به اتخاذ موضع در  عدم رضایتمندي
  نین جایی به معناي رضایت اوست.گیري وي در قبال آن، در چ فراخواند و عدم موضع

شارع به نفس عمل خارجی عقال و در محـدوده آن، تعلـق    ، امضايبه عبارت دیگر
ی که در اذهان عقال ثابت بـوده و سـیره بـر    شارع به نکته عقالی امضاي ، بلکهدگیر نمی

آن، عقـال بـه خبـر     جهـت اي کـه در   گیـرد. نکتـه   تعلق می ،گرفته است ساس آن شکلا
این نکتـه در همـه اخبـار     .دنا فیتی است که براي آن قائلکنند، کاش واحد ثقه اعتماد می

وثوق و اطمینان نسبت حاصل آیـد، وجـود دارد. حتـی    نسبت به صدور آن آحادي که 
د قـرآن باشـد. ف    ص یا مقیـقهـاي شـیعه در مـواردي بـر اسـاس سـیره       اگر خبر، مخص

الیـد نسـبت    براي نمونه حجیت خبر ذي ؛اند ادهارتکازي بدون وجود سیره عملی فتوا د
ت وجود سـیره عملـی بـر طبـق     به طهارت یا نجاست کاالیی که در اختیار دارد به جه

آبـی کـه    کُربـودنِ الید در مـورد   حجیت و اعتبار سخن ذي ولی ؛است فته شدهپذیرآن، 
. برخی به جهت ندرت ابتال به چنین موردي و عـدم  در اختیار اوست، جاي بحث دارد
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در  حکـیم اهللا  آیت اند. ا خالی از اشکال ندانستهاحراز سیره عملی بر این امر، اعتبار آن ر
ثابتۀ لندرة اإلبـتالء لکـن السـیرة     ن کانت غیرإالمقام و  والسیرة العملیۀ فی«آورده است:  بارهاین 
عتمـاد علـی خبـر ذي الیـد فـی الکریـۀ       کازیۀ محققۀ، فانه الریب عندالمتشرعه فی جـواز اإل اإلرت

رتکازیـۀ حجـۀ   السـیرة اإل والنجاسۀ و غیرها مما یتعلق بما فی الید مـن دون فـرق بـین الجمیـع و    
  ).214، ص1، ج1404(حکیم، » کالعلمیۀ
جـاي خـود   عدم حجیت خبر واحد مخصص قرآن، به دلیل روایات عرضه، در  ولی

کنـد و   ، صـدق نمـی  »مخالفـت «ر تخصیص یا تقییـد، عنـوان   پاسخ داده شده است که ب
اگـر  و  است که تخصیص کتاب بـه کتـاب، مـورد پـذیرش همگـان اسـت       جهت بدین

در قـرآن   فت، این امر نشان از وجود اختالفر شمار میه از موارد مخالفت ب تخصیص
ولو کـان مـن   « :م اختالف در قرآن استقرآن، عد آنکه یکی از وجوه اعجاز حال ،داشت
  .)82: (نساء »راهللا لوجدوا فیه اختالفاً کثیراًعند غی

 ،مانعین تخصیص کتاب بـه خبـر واحـد    ادلهیک از  هیچ شود بدین ترتیب، ثابت می
توان به جهت آن، محدوده حجیت خبر واحد را بـه   از استواري برخوردار نیست و نمی

تـوان   د. ایـن سـخن را مـی   م تخصیص عام قرآنی نشـو د که مستلزمواردي اختصاص دا
پذیرفت که بر مبناي اناطه حجیت خبر واحد به وثاقـت صـدور، مخالفـت روایـت بـا      

وایتـی تأثیرگـذار باشـد؛    حصول وثاقت به صدور چنین ر ممکن است در ،عموم قرآنی
به روایـت، موجـب طـرد    با فرض وثاقت به صدور روایت، مجرّد تخصیص کتاب  ولی
د. لـذا موافقـت بـا عمـوم قرآنـی در مـوارد تعـارض اخبـار، یکـی از          شـو  ت نمیروای

وثـوق و اطمینـان    ؛ زیرافق با قرآن برشمرده شده استمرجحات براي وثوق به خبر موا
  آید. دست می  به بیشتري بدان،

  آن ادله. دیدگاه جواز تخصیص کتاب به خبر واحد و 6
 محقـق نـائینی  داننـد.   بـر واحـد روا مـی   قاطبه اصولیون متأخر، تخصیص کتاب را بـه خ 

خواند و بحث از آن را در علـم اصـول، نشـانه خالفـی بـودن آن       مسئله را اجماعی می
را بر عمل به خبر واحد، دلیلی بر سـخن خـود دانسـته     علماداند. وي وجود سیره  نمی
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بسا خبر واحدي یافـت نشـود کـه در قبـال عمـوم قرآنـی نباشـد (ر.ك:         است زیرا چه
نیـز ایـن مسـئله را در میـان امامیـه محـل        خـویی اهللا  ). آیت389، ص2، ج1419نی، یینا

 ؛دانـد  مـی واکـاوي  قابل  عامه داند و مخالف تخصیص را، فقط در میان اهل ف نمیاختال
، 1376دارد (عـاملی جبـاعی،    بـاره سـخن  در این  گوناگوناز اقوال  معالم ولی صاحب

دالیلـی بـر ایـن امـر اقامـه       ،سـنّت  بـه حال موافقان تخصـیص کتـاب    هربه  ).295ص
  شود. میبررسی که اند  کرده

  . سیره عملی فقها و اصحاب امامان6ـ1
ـ کفادر  خراسانیآخوند  تاب به خبر واحد چنین اسـتدالل  بر جواز تخصیص ک األصولۀی

ده است که سیره اصحاب و فقها بر عمل به اخبار آحاد و تخصـیص عـام کتـابی بـه     کر
 متصل و پیوسته است؛ ده است و این سیره تا زمان امامان معصومخبر واحد معتبر بو

تـوان   این نشان از رضایتمندي آن بزرگواران بر این امر دارد. هرگز این احتمال را نمـی 
در محدوده اخبار آحادي صورت گرفته باشد کـه   سنّت داد که عمل تخصیص کتاب به

، 2، ج1427ونـد خراسـانی،   قطعی بر صدورشان داللـت داشـته اسـت (ر.ك: آخ    قراین
صِ      قراین)؛ زیرا در صورت وجود چنین 188ص ی، با توجـه بـه کثـرت روایـات مخصـ

گذشت و توضیح دادیم که وجود سیره مستحکم  تر پیشرسید.  عمومات کتاب، به ما می
دار در میان عقال بر عمل به خبر واحد چه در موضوعات شخصی زندگی و چه  و ریشه

سـازد کـه در مجـال تشـریعات      نگذاري، این زمینـه را فـراهم مـی   در حوزه مسائل قانو
گونه عمل شود و عدم بازدارندگی شارع از این شیوه و  آسمانی و قوانین الهی نیز همین

وجود احتمال آن کافی است که آن را نشان از رضایت شارع تلقی کنیم  روش عملی با
  اثبات نرسانده باشیم.اي را در حوزه تشریع الهی به  اگرچه تحقق چنین سیره

  . تالزم حجیت خبر و جواز تخصیص کتاب6ـ2
حجیـت خبـر    آید اثـري بـر   اگر جواز تخصیص کتاب با خبر واحد را نپذیریم، الزم می

توان یافت که در مقابل عام قرآنـی نباشـد    خبري می ،ندرت زیرا به واحد مترتب نگردد؛
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بتنی بر آن است که مـا بسـیاري   ). این استدالل م189، ص2، ج1427خراسانی،  (آخوند
بیـانگر  یـا   محرماتیا  دار بیان اصل تشریع برخی از ارکان واجبات از آیاتی را که عهده

خلق لکـم  «داراي شمول و اطالق بدانیم. اگر از آیه  هاي نظام تشریعی اسالم هستند، هپای
ـ  ه پدیدهبتوان جواز هرگونه تصرّفی را در هم» رض جمیعاًاأل ما فی  ن عـالم اسـتناد  هاي ای

حرمـت  یا  داند ناروا می یاتی که تصرفاتی را در برخی اشیاد، در آن صورت همه رواکر
ـ  ،کند کل برخی امور را بازگو میاَ رونـد.   ه شـمار مـی  تخصیصی نسبت به عموم قرآن ب

را در مقـام بیـان   » لیوفـوا نـذورهم  «یا  »قیمو الصالة و اتوا الزکاةو أ«چنین اگر آیاتی نظیر هم
و شرایط خاص، تخصیص در  بر اجزا سته و از آن اطالق دریافت کنیم، روایات دالّدان

این آیات، به بیان مبنـایی اسـتوار در نظـام     ازآنجاکه؛ ولی عموم آیات تلقی خواهد شد
و که در مقام بیان اجـزا  ، بدون آنپردازد اصل تشریع عملی خاص، مییا  تشریع اسالمی

را مطلق دانسته و با تمسک به اطـالق آیـات، بـر عـدم      هاآنتوانیم  شرایط آن باشد، نمی
شـروط را در  یـا   بـر قیـود   روایـات دالّ یا  اعتبار قیود و شروط مشکوك، استدالل کنیم

ص   ل آیات الهی است نه مخصـن و مفص؛ آنهـا تقابل با آیات، بینگاریم. این روایات، مبی
  مند باشیم. بهره آنهابار آحاد از اعتبار اخ ادلهدر پرتو  توانیم می تردید بی بنابراین

توان به قاطبه روایات وارده در احکـام عملـی بـه     نمی با بیانی که گذشت، ثابت شد
م اعتبـار حـدیث،   مثابـه عـد  مخصص، به  یست، تا انکار حجیت خبرنگاه مخصص نگر
د و نقد و اشکالی ارائـه دا توان دلیل را خالی از هر  به بیانی دیگر می انگاشته شود؛ ولی

د. آیاتی هـم  وان پیامی عام یا مطلق دریافت کرت می آنهاکه کم نیستند آیاتی که از آن این
فـراوان بـه   از آیات عامی است که در فقه » الربا اهللا البیع و حرّم حلّأ«و  »وفوا بالعقودأ«چون 

 یا به جهت عدم اعتبار شرعی ،به بسیاري از عقود یقین وفا به ؛ ولیشده است استنادآن 
بـه جهـت جـواز فسـخ عقـد، الزم و      یا  شرایط شرعی به لحاظ عدم وجودیا  نوع عقد

رود.  شمار مـی ه ب» وفوا بالعقودأ«واجب نیست. این موارد، تخصیصی نسبت به عموم آیه 
شده  خارج» الربا اهللا البیع و حرّم حلّأ«ت ربا از اطالق آیه حلّی مواردیا  فاسد هاي چنانکه بیع

یقین نسبت به فرزنـدانی   د، بهکن دان را وارث والدین معرفی میه فرزناست. آیه ارث، ک
ایـن  بـرد.   ارث نمـی  ،کـافر یـا   کافر باشند، تخصیص خورده است. زیرا قاتلیا  که قاتل
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همه قیودات و شرایطی که شارع مقدس براي  گزاف و غیرقابل پذیرش است کهی یعااد
که حقّ خیار فسخ براي طرفین ثابت عقود مختلف در نظر گرفته است، یا همه مواردي 

اخبار قرین یا  د، از طریق اخبار متواترشو بري می دي که موجب منع از ارثمواریا  است
خبـر  توان از وقوع تخصیص کتـاب بـه    پذیراست. بدین ترتیب می قطعی اثبات قراینبا 

ر امـري  وقوع هـ  کرد و آن را از ضروریات فقه برشمرد؛عنوان امري مسلّم یاد واحد به 
  بهترین دلیل بر امکان آن است.

  مثابه تخصیصحکومت، به . 7
کاسـتن از گسـتره یـک حکـم،     نیز الزم اسـت کـه محدودسـازي و فرو   تذکر این نکته 

نیـز قابـل    پذیر است، از طریـق حکومـت   گونه که از طریق تخصیص حکم، امکان همان
نگـاه و   د،ام قرآنـی شـو  دار تفسیر و تبیین ع که روایتی عهده تصویر است، بدین ترتیب

تصویر جدیدي از موضوع عام ارائه دهد و برخـی از مصـادیق را از گسـتره آن خـارج     
شـوند ولـی در    مواردي از شمول و گستره حکم عام، خارج مـی  ،بینگارد. در تخصیص

  ند.شو از دامنه موضوع عام، خارج می حکومت،
) واژه 5: (توبـه » فَاقْتُلُوا الْمشْرِکینَ حیثُ وجدتُّموهم فَإِذا انسلَخَ الْأَشْهرُ الْحرُم«در آیه شریفه 

د و حکم وجـوب قتـال، حکـم عـامی     شو میمشرکان، عام است و شامل همه مشرکان 
شـده کـه در آن مجـوس را     نقـل  پیـامبر گیرد. روایـاتی از   می براست که همه آنان را در

بـا  : هل الکتابسنّوا بهم سنّۀ أ«اند:  فرموده ن حکم ندانسته و حضرت درباره آنهامشمول ای
. اگر برداشت از )127، ص15، ج1367(حرّ عاملی، » کتاب رفتار کنید مجوس مانند اهل

قتـال در مـورد آنـان جـاري      مآنکه مشرك هستند، حکـ  روایت این باشد که مجوس با
اگر از ایـن کـالم چنـین    و  خصیص کتاب به خبر واحد خواهد بوداز موارد تشود، نمی

را از  آنهـا روایات با ارائه تفسیري از مشـرك،   ،ریافت کنیم که مجوس، مشرك نیستندد
اصطالح از طریق حکومت، محدوده حکم عـام  خارج انگاشته است و به  موضوع عام،

  .را فروکاسته است
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  نتیجه
مـانعِ تخصـیص، از اسـتواري و اسـتحکام      ادلهیک از  هیچگفته  با توجه به مطالب پیش

به جهت کاشفیتی اسـت کـه بـراي    ، ت. سیره عقال به عمل به خبر واحدبرخوردار نیس
امکـان   گونـه  بـدین د. شـو  مـی  اعتبـار خبـر در مجـالی    سـبب انگارند و این امر  خبر می

دلیل مستقل براي حجیت خبـر  نیازمند  آنکه بید، شو فراهم می سنّت تخصیص کتاب به
بـه مطلـق اخبـار، فـارغ از     مـل  تخصیص کتاب باشیم. سیره متشرعه و فقها بر ع درباره
. از توجه شـود دلیل دیگري است که باید ی که بر صحت خبر گواهی دهد، قراینوجود 

 .سوي دیگر، تخصیص کتاب به اخبار آحاد، در بسیاري از آیات قطعی و مسـلّم اسـت  
  است. ع یک امر، شاهد قطعی بر امکان آنوقو
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