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چکیده
یابی به نحوة مواجهة عرف بـا ایـن های اصولیان در بحِث عام و خاص منفصل، برای دستپس از بررسی دیدگاه

نگیـز و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برامسئله، روایاِت افتایی 
آن بخش از مبحِث عام و خـاص منفصـل کـارایی دارد کـه » بری زن از عقارارث«هشود که در ادلفقهی مشخص می

ان تفسیری نداشـته باشـند و ها نسبت به یکدیگر لسعام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل
تعارض میاِن عام و خـاص منفصـِل هز آنجا که در این مورد، عرف رابطخاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. ا

کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمِن بررسـی رویکردهـای تعلیمی برقرار می
گردد.خود در دانش فقه اشاره میصولیان به مبانیبندی ااصولی، به میزان پای

عام وخاص منفصل، تعارض قواعد، ارث زن از عقار.: هاکلیدواژه
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مقدمه

احکام شرعی، به صورت یکجا نازل نشده است، بلکه در طی سالیاِن متمادی این مباحث از زبان همه
سـال ٢٥٠وجه به این فاصلة طوالنی که بیش از پیامبر (ص) و خانداِن ایشان، به مردم ابالغ شده است. با ت

به طول انجامیده است، احادیث با مفاِد مختلف از امامان متفاوت نقـل شـده اسـت. از آنجـا کـه یکـی از 
ترین منابِع استخراج منابع در فقه شیعه برای استنباِط احکاِم شرعی، احادیـِث معصـومان (ع)، اعـم از مهم

باشد؛ الزم است این منبع از ابعاد مختلف به طور کامل بررسی و تبیین گـردد یقول و فعل و تقریر ایشان، م
ها به بیراهه و خطا نرویم.تا در مسیِر استنباِط از آن

اند، برخی عام و برخی خاص هستند، برخی مخِصـص و برخـی احادیِث معصومان (ع) چندین دسته
و گاه مخِصص و مخَصص با فاصلة چند شود مخَصص هستند؛ گاهی این تخصیص در یک قول مطرح می

ای میاِن مخِصص پردازیم که عرف چه رابطهگردد. در این نوشتار به بررسی این مسئله میصدساله، بیان می
ای مواجـه شـود، چـه عکـس کند. در واقع در محاوراِت عرفی اگر با چنـین پدیـدهمنفصل با عام برقرار می

مانـد؛ خطـاب مقـدم را کند و منتظر خطاِب تفصـیلِی دیگـری میدهد؛ توقف میالعملی از خود نشان می
دارد یـا رفتـار دیگـری شرایط، مقـدم مـیهمهداند؛ خاص را بر عام در منسوخ و خطاِب متأخر را ناسخ می

در ادامه یکی از مباحِث کاربردی اصول فقه با تأثیر آن بر یکی از مسائِل چالش برانگیز فقهی بررسی دارد؟
شده است.

واژگان کلیدي
در این مبحث، واژگان کلیدی مورد نیاز در مقاله اشاره شده اسـت تـا ضـمِن تعیـیِن مـراد نویسـنده از 

های مختلف مقاله، برخی نکاِت مهم در مورد این اصطالحات مشـخص کاربرِد این اصطالحات در بخش
گردد.

عام.١
/ ۳جـوهری،نی، همگان، تمـام مـردم (در لغت، به معنای فراگیر بودن، شامل شدن، همگا» عام«واژه

، به معنای شمول و فراگیری است. اما با وجـود بـداهت ایـن واژه در »عموم«) و ۵۰۴/ ۱۷، ؛ زبیدی۱۹۹۱
در یکی از این تعـاریف، ١اند،اژه چندین تعریف مطرح کردهلغت، علما برای تعیین معنای اصطالحی این و

مصادیق مدخول خود را که صالحیت انطباق همهاست که » اکرم کل عالم«در مثال » کل«عام لفظی مانند 

؛ محمد سعید ۱۷۳/ ۲شکاالت مطرح در مورد هر کدام، ر.ک: عبدالحسین الری، تقریرات فی اصول الفقه، . برای اطالع از تعاریف دیگر و ا١
.۷۳/ ۲؛ ناصر مکارم شیرازی، انوار االصول، ۴۱۰/ ۱؛ لطف الله صافی گلپایگانی، بیان األصول، ۱۰/ ۲حکیم، المحکم فی أصول الفقه، 
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.)۳۲۳/ ۴؛ همو، جواهر األصول، ۱۵۸/ ۲(خمینی، تهذیب االصول، گیرد ها را دارد دربرمیبر آن

خاص.٢
، زن فاحشه، ویژهآمیزش،اصیل، پاک نژاد، خالص، پاک، پاکیزه، بی«معنای در لغت به» خاص«واژه

استعمال شـده )۵۰۴/ ۱۷؛ زبیدی،۱۹۹۱/ ۳جوهری،(» قوم و افراد برگزیدههبرگزیده، منفرد، ممتاز، برگزید
(علـی موسـوی کننـد است. این در حالی است که بسیاری از اصولیان به معنای اصـطالحی آن اشـاره نمی

اما برخی دیگـر کـه بـه تعریـف اصـطالحی ایـن واژه اشـاره )۷۰۱/ ۴نی، تعلیقة علی معالم األصول، قزوی
خـاص، چیـزی «ها عبـارت اسـت از: که یکی از آن١انداند، تعاریف متعددی در این زمینه بیان داشتهکرده

، بیـان اللـه صـافی(لطـف » افراد قاصر است.همهافراد عام شود و از شمول همهتواند شامل است که نمی
.)۴۰۹/ ۱األصول، 

، رابطـه نسـبی و اضـافی عام و خاصدر مورد عام و خاص توجه به این نکته مفید است که رابطه میان 
و نسبت به لفظی دیگر، خاص باشد.عاملفظ دیگر، است؛ یعنی ممکن است لفظی در مقایسه با

تخصیص.٣
» خاص کردن، ضد تعمیم، تفضیل دادن آن، ویژه گردانیدن، خاص کـردن«تخصیص در لغت به معنی 

در میـان علمـا دارای معنـای خاصـی استعمال شده است. این واژه)۲۶۹/ ۹؛ زبیدی،۱۰۳۷/ ۳(جوهری،
است که در علوم مختلف، معانی گوناگونی برایش مطرح شده است.

در میان اصولیان این واژه به معنی این است که برخی افراد مشمول محـدودة حکـم عـام، از محـدودة 
در در واقـع )،۳۵۴/ ۱؛ طوسـی، العـدة، ۲۰۹/ ۲(عالمـه حلـی، نهایـة الوصـول، حکم آن خـارج شـوند 

تخصیص، برخی مصادیق یک حکم عام، اگرچه موضوعًا جزء آن حکم عام است، اما به استناد دلیلی دیگر 
/ ۴، المحصـول فـی علـم االصـول، سبحانی(شود دلیل عام، از شمول آن حکم خارج میهمویا بخشی از 

ای که اگر گونهتوان گفت: حقیقت تخصیص، خارج کردن بعض افراد از شمول عام است؛ بهلذا می)؛۴۲۴
دلیل خاص یا مخصص نبود، آن بعض نیز مشمول حکم عام بود.

ها به شرح ذیل است:ترین آنگردد که برخی از مهمدر بحث تخصیص، مباحث متعددی ذکر می
اخراج خاص از تحت حکم عام، بـه دو صـورت امکـان : انواع مخصص از لحاظ اتصال و انفصال

دارد:
شـود؛ زمـان بـا عـام بیـان میاین صـورت مخصـص همـراه و هم: در تخصیص با مخصص متصل

؛ ۷۰۱/ ۴در مورد هر کـدام، ر.ک: علـی موسـوی قزوینـی، تعلیقـة علـی معـالم األصـول، . برای اطالع از تعاریف دیگر و اشکاالت مطرح ١
.۷۰۳/ ۴؛ علی موسوی قزوینی، تعلیقة علی معالم األصول، ۱۷۵/ ۲عبدالحسین الری، تقریرات فی اصول الفقه، 
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ٌة ِمْن َأیاٍم ُأَخَر «ند؛ انهم ْهَر َفْلیُصْمُه َو َمْن کاَن َمریضًا َأْو َعلی َسَفٍر َفِعدَّ ١»َفَمْن َشِهَد ِمْنکُم الشَّ

نـد اینکـه خداونـد در انهم: مخصص مقتـرن بـه کـالم عـام نباشـد؛ تخصیص با مخصص منفصل
َالةَ «فرماید: ی، میای مکسوره کنـد: ای مدنی بدین گونـه بیـان میاما مخصص آن را در سوره٢»َأِقیُموا الصَّ

َالَة َوَأْنُتْم ُسکاَری« ٣».َال َتْقَرُبوا الصَّ

با توجه به تقسیِم تخصیص به لحاِظ اتصال و انفصاِل مخصص، نکـاتی در مـورد اقسـام تخصـیص و 
گردد:ها اشاره میه به برخی از آنها بیان شده است، که در اداممخصص

ها میان دو نوع مخصص آن است که به نظـر برخـی در ترین تفاوت: یکی از مهمتفاوت دو مخصص
یابـد بلکـه ظهـورش در خـاص لحظة صدور، لفظ عام در عمومیت ظهـور نمیانهممخصص متصل، از 

شده اسـت، و پـس از انعقـاد است، حال آنکه در مخصص منفصل چنین نیست، لفظ عام در عموم منعقد
گیـرد زند و در واقع جلوی اجرای اصالة الحقیقة و اصـالة المـراد را میظهور، مخصص آن را تخصیص می

).۴۷۸/ ۳؛ محمدجعفر جزایری،۲۸۲/ ۳(غالمعلی محمدی بامیانی، دروس فی الکفایة، 
و انفصـال اسـت. یکی از مباحث مهم در تخصیص، تعیین مالک اتصـال : ضابطة اتصال و انفصال

ای برای اتصـال اند؛ اما برخی از ایشان در مقام بیان ضابطه و قاعدهاصولیان در این مورد خیلی بحث نکرده
اند از:ها عبارتاند؛ برخی از این مالکو انفصال کالم شارع برآمده

ل و مالک اتصال و انفصال در مخصص، استقالل و عدم استقالل آن از جمله عـام اسـت؛ نـه اتصـا.١
)و(همانفصال حسی. 

دانـد، یعنـی اگـر نقد: عرف استقالل و عدم اسـتقالل از جملـة عـام را مـالِک اتصـال و انفصـال نمی
متکلمی، روز شنبه سخنی به زبان آورد، سپس در روز چهارشنبه، سـخنی را بـه زبـان آورد کـه معنـایش از 

نه متصل.دانداش مستقل نیست، عرف این کالم را منفصل میسخن روز شنبه
روایات را از یـک شـخص، در یـک هاصًال منفصل نداریم، چون باید همدر مورد خطابات شارع، .٢

اللـه رضـازاده، (پرسـش و پاسـخ شـفاهی بـا آیتمجلس بدانیم نه اینکه از چندین نفر و طی چندین سال. 
مدرسة آیت الله خویی (ره)، پس از اتمام درس خارج اصول و فقه)

رچه برای بسیاری از مشکالِت عام و خاص منفصل در روایات، راهگشاست، اما عرف نقد: این ادعا اگ
کند و اثباِت آن نیازمند دلیل قطعی است که چنین دلیلی وجود ندارد.با این ادعا مساعدت نمی

فر است، روزهای دیگری را بـه جـای آن، روزه پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در س. «١
۱۸۵): ۲بقره (». بگیرد!

.۷۲): ۶انعام (» نماز برپادارید. «٢
.۴۳): ۴نساء (» در حال مستی نزدیک نماز نشوید.. «٣
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شود، آورده شود، آن را مخصص مّتصل اگر مخّصص عام در خود کالمی که توسط گوینده القا می.٣

و ۲۶۳؛ محمد حسـینی، ۱۴۲/ ۱(مظفر،شود غیر این صورت، مخصص منفصل نامیده مینامند، و درمی
.)۱۹۵/ ۱؛ سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ۱۴۳

گفتـه اسـت، این دیدگاه مطابق فهم عرف است و از آنجا که شارع مقدس، مطابق فهم عرف سخن می
آن، نیسـت بلکـه بایـد مـالک اتصـال و هی ادلسنیازی به نقض و ابرام در مورد نظراِت ارائه شدة فوق و برر

گونه که در عرف مطرح است، در تشریع نیز تسری داد و جاری دانست یعنـی اگـر در یـک انهمانفصال را 
آید امـا در جـایی صادر شده است، متصل به شمار میهی صادر شده است و خاص هم در اداممجلس عام

ست و خاص در مجلس دیگری با حضور محمد بن مسـلم که عام در مجلسی با حضور زراره صادر شده ا
خواهنـد ادعـا کننـد، بایـد دلیـل قطعـی صادر شده است، قطعًا منفصل است و کسانی که خالف ایـن می

بیاورند.
معصـومان در پاسـخ دادن بـه سیرهالبته این مسئله در قرآن متفاوت است؛ بلی در مورد قرآن با توجه به 

اند، از طریق حمل عام بر خاص یا بیاِن نکاتی کردهگویی قرآن مطرح میتناقضکسانی که شبهاتی در مورد 
قـرآن در همـهکردنـد کـه ای عمـل میاند، در واقع بـه گونـهدادهدر ذیِل آیات قرآنی، آن اشکال را پاسخ می

ِث کردنـد. چنانکـه بحـها نمیمجلس واحد صادر شده است و توجهی به مکی یا مدنی بودن آیات یا سوره
تواند مؤیدی برای این ادعا باشد که کل قرآن در مجلس واحد صادر و نازل شده اسـت لـذا نزوِل دفعی، می

بیشتر، ر.ک: محمد باقر صدر، قاعدة ال ضـرر هار متفاوت خواهد بود (برای مطالعاین مورد با احادیث بسی
).٣٥١و ال ضرار، 

نسخ.٤
و کردن چیزی، دور کردن، نیسـت گردانیـدن، نـاچیز و ، محهلزایل کردن، ازا«نسخ، در لغت به معنای 

کاره کردن چیزی را و چیز دیگر به جایش قائم کردن، منسوخ کردن، باطل کردن، رد کردن چیـزی را بـه هیچ
چیزی که بهتر از آن باشد، برانداختن، فرمان بگردانیدن، از خانه به خانه بردن زنبور آنچه در آن باشد، آنچه 

عسل است به کندوی دیگر بردن، نسـخت گـرفتن، نوشـتن، نقـل کـردن و نوشـتن از روی در کندوی زنبور
. برای معنـای اصـطالحی ایـن واژه، علمـای اصـولی، )۴۳۳/ ۱(جوهری،است » ای حرف به حرفنوشته

ای که اگـر گونهبرداشتن حکم شرعی، به وسیلة حکم شرعی جدید، به«اند: های متفاوتی ارائه نمودهتعریف
.)۱۵۴ی،ئ(شیخ بها» ماند.کم شرعی جدید نبود، حکم قبلی ثابت میاین ح

عام و خاص منفصل در اصول
شـود. مشـهور اشـاره می» عـام و خـاص منفصـل«در این بخش از نوشتار به بحِث اصولِی مربوط بـه 
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، تصـرف اصولیان دو راه حل برای جمع میاِن روایاِت نقل شده از ائمه (ع) برایشان متصور بوده اسـت؛ اول

ای که این تصرف، تنافی میاِن آن دو دلیل را مرتفع سازد؛ دوم، اخذ به بخشـی در یک یا هر دو دلیل، به گونه
گو نبود و امکاِن آن وجود نداشت، مانند جایی که هر دو از مفاد یک یا هر دو دلیل در جایی که راه اول پاسخ
).۲۷۰/ ۲،دییزنص باشند یا جمع میاِن مفاد قول دو شاهد (حائری

الهدی، الذریعـة إلـی أصـول اند (علماگرچه برخی اصولیان ادعای اجماع بر تقدیم خاص بر عام کرده
پذیرند و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در کتـب اصـولی )، اما بقیة اصولیان این ادعا را نمی۲۷۷/ ۱الشریعة، 

لیان بعد از آخوند خراسانی، عـام و اند. مشهور اصوبخشی از مطالب را به تبیین این موضوع اختصاص داده
اند، یا عام مقدم و خاص مؤخر است؛ یا خاص مقدم و عام بندی کردهخاص منفصل را به شکل ذیل تقسیم

بـه » بـری زن از عقـارارث«ادلـهمؤخر است؛ یا مجهولی التاریخ هستند. که در این نوشتار به خاطر آنکـه 
رسیده است، تنها به اقـوال اصـولیان در ایـن بخـش اشـاره به دست ما » عام مقدم و خاص مؤخر«صورِت 

شود.می
اند که عام و خاص منفصل، چند نظریه مطرح کردههرابطهه مباحِث مطرح شده اصولیان درباربا توجه ب
اقوال، ذیِل هر قول، این فرِض هیاد است برای برای مشخص شدِن ثمرشود. الزم به ها اشاره میدر ذیل به آن

زن «بری زن از زمین، پرسیدیم و ایشان فرمود: یز بررسی شده است که اگر از امام (ع) در مورد ارثفقهی ن
مردم چیست؟ه؛ در اینجا وظیف»بردمین ارث نمیزن از ز«مدتی بعد بفرماید: » بردکل ما ترک را ارث می

یه که ثابـت کننـد، هـیچ تعارضـی انداند به دنباِل این بوده: با تقریرهای مختلفی که ارائه کردهاولنظر
شـود یـا عـام را بـر خـاص حمـل میان مخصص منفصل و عام مطلقًا وجود ندارد، بلکه خـاص مقـدم می

کنیم.می
اند که عبارت است از:اصولیان برای تقریِر دلیل تقدم خاص بر عام، دو شیوه به کار برده
عام ز داللت عام و لذا خاص مقدم بر الف) دلیل خاص داللتش نسبت به افراد مندرج در ذیلش اقوی ا

).۲۲۱/ ۱است (آخوند خراسانی
ب) دلیل خاص نزد عقالء و عرف قرینه و بیان برای دلیل عام است و مسلم است که بیان بر ذوالبیان و 

تر از عـام باشـد؛ مثـل مـوردی کـه هـر دو قرینه بر ذی القرینه مقدم خواهد بود خواه که داللت خاص قوی
که عام منطوق و خاص مفهوم باشد که در تر نباشد؛ مثل موردید و خواه که داللت خاص قویمنطوق باشن

).۴۹۷، ینی، اجود التقریراتئقرینه بودن مقدم بر عام است (نااین صورت هم خاص به لحاظ
مطابق این نظریه در اینجا باید عام را بر خاص حمل کرد، زیرا عام ظاهر است و خاص اظهر به شـمار 

».بردزن از کل ماترک، به جز زمین، ارث می«رود. پس در واقع مولی فرموده است: می
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ه مسـاوی اسـت، اظهریـِت رنقد اظهریت خاص: با توجه به اینکه داللت الفاظ بر معانِی آن، بالضـرو

خـاص «خاص از عام یا اظهریت دلیلی نسبت به دلیل دیگر، معنا ندارد؛ و اساسًا این ادعـای مشـهور کـه 
) بلکـه ایـن ۳۶۱/ ۵است، دلیلی ندارد (سیدمصطفی خمینی، تحریرات فی األصـول،» بت به عام اظهرنس

در هر » عالم«هدانند؛ زیرا واژو مطلق، اظهر میسخن اشتباه است که داللت خاص و مقید را نسبت به عام 
شده است، پس خـاص در معناِی خودش استعمال » ال تکرم العالم الفاسق«، و »أکرم کّل عالم«هدو جمل

گونه که مقید بـودن، موجـِب اظهریـِت نسـبت بـه عـام انهمبودن، مسلتزِم اظهریت نسبت به عام نیست، 
نیست. منشأ این اشتباه آن است که کثرت افراد عام نسبت به افراد خاص، به ذهِن علما چنـین متبـادر کـرده 

).۲۳۲/ ۳ول، است که خاص نسبت به عام اظهر است (امام خمینی، تنقیح األص
یه مخصص منفصل و عام تعارض است، لیکن در عرف قانونگـذاری، ه: اگرچه در عرف رابطدومنظر

هایش قـانونی بـا تبصـرههمـادهعام و خاص منفصل، مانند رابطهعارضی برقرار نیست، در واقع رابطچنین ت
سیدمصـطفی خمینـی، ؛ ۳۳؛ همـو، التعـادل و التـرجیح، ۲۳۲/ ۳است (امام خمینـی، تنقـیح األصـول، 

١)۳۶۳/ ۵تحریرات فی األصول، 

».بردزن از کل ماترک، به جز زمین، ارث می«نِد قوِل نخست باید گفت انهممطابق این نظریه
اند و اساسـًا در محـیِط نقد اول به محیط تقنین: اکثر مردم چنین دیدی نسبت به مسائل شرعی نداشـته

ه زی وجود نداشته که مردم، بـا تجربـه این معنای مصطلح امروگذاری بجزیرة العرب که حکومت و قانون
آن وضعیت، بخواهند مسائل شرعی را نیز با آن مقایسه کنند. در ضـمن چنانکـه پـس از ایـن اشـاره نمودن

گر، بـه شده است، روایات افتائی است و شـخِص پرسـشخواهد شد، اکثر روایاتی که برای مردم صادر می
لذا تصور چنین دیـدگاهی در میـان ؛کرده استعمل میهاامام معصوم (ع) به آنمحِض شنیدِن حدیث از 

مردم عادی آن زمان بعید است؛ بله این دیدگاه در میـاِن خـواص اصـحاب شـاید وجـود داشـته اسـت کـه 
اند.مخاطِب احادیِث تعلیمی بوده

طلق و مقید هستند، کسی پاسخ به نقد: در قرآن کریم، با وجود آیاِت متعددی که عموم و خصوص یا م
ُروَن اْلُقـْرآَن َو «از این جهت، قائل به وجود اختالف، در آن نشده است و خداوند متعال نیز فرموده  َأَفال یَتَدبَّ

ِه َلَوَجُدوا فیِه اْخِتالفًا کثیراً  )۳۴. (امام خمینی، التعادل و الترجیح،٢»َلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغیِر اللَّ
خشی از شبهاتی که نسبت به قرآن وارد شده است، همین موارد عام و خـاص منفصـل رّد پاسخ فوق: ب

ها نسبت به قرآن مطرح شده دیده است، لذا این اشکالاست؛ لذا باید گفت، در آنجا نیز عرف، تعارض می

فاضـل، ؛ محمـد۳۹۰و ۸۳/ ۱، مسـتند تحریـر الوسـیلة؛ همو، ۳۲/ ۲، الخیارات. برای اطالع از برخی موارد ر.ک: سیدمصطفی خمینی، ١
.۷۹، القواعد الفقهیة

)۸۲(نساء: » یافتند.اندیشند؟! اگر از سوی غیر خدا بود، اختالف فراوانی در آن میآیا درباره قرآن نمی. «٢
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فتائیشان اند اما در مورد احادیث اکردهاست؛ اما ائمه (ع) در مورد قرآن، به صورِت محیط تقنین برخورد می

ای صادر نشده، لذا باید به این نکته دقت کرد.چنین نکته
نقد دوم به محیط تقنین: اگرچه در مقام تقنین این ویژگی وجود دارد، لیکن دلیل لفظی بر اجـرای آن در 

خواست در ند تقنین بشری نیست و اگر شارع میانهممقام تشریع نداریم در واقع دیِد عرف با تشریع الهی، 
وجود داشته باشد، باید دلیلی … قوانین بشری هر لحظه احتماِل صدور تبصره، نسخ و چونهمم تشریع مقا

متشرعه به عنوان دلیل مطرح است. و آن هم چون دلیل لبی است و سیرهکرد اما در این زمینه تنها، اقامه می
مواردی است که خاص یـا عـام، ناهملسان ندارد، در مقام شک باید نسبت به قدر متیقن آن پایبند شد. که 

لسان دارد. چنانکه تبصره در قوانین همیشه ناظر به قانون کلی است، در واقع تبصره، حاکم بـر قـانون کلـی 
است، و شارح آن است. این نوع از تخصیص، بی گمان با عام تعارض ندارد، لیکن در جایی که مخصص، 

داند. ماند، و عرف آن دو را متعارض میوجِه جمع باقی نمیناظر به حکم عام نباشد، دیگر جایی برای بیاِن 
نیـز رسـیده » ال تکرم النحـویین«به عنوان عام، صادر شده است، در جایی دیگر » اکرم العلماء«برای مثال 

تعارض برقرار است، ه ه دلیل عام ندارد، بی گمان رابطاست، در چنین جایی که دلیل خاص، هیچ نظارتی ب
این دو متعارضین است، برای حل آن باید هها امکان ندارد. حال که رابطآنعرفی در میانو هیچ وجه جمع
چاره جویی کرد.

یه تعـارض هاشد، میان عام و خاص منفصل، رابطـنداشته ب٣: اگر خاص نسبت به عام، لسانسومنظر
ت (عبـدالکریم برقرار است؛ اما در صورتی که خاص نسبت به عام، لسان داشته باشـد، خـاص مقـدم اسـ

مرجع، حاشیة یوسـف صـانعی، ۵؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، محشی ۲۶۸/ ۲، حائری، درر الفوائد
۲ /۱۰۹.(

مطابق این نظریه اگر خاص نسبت به عام، لسان نداشته باشد، باید به قواعِد تعارض مراجعـه کـرد کـه 
رتی که خاص نسبت بـه عـام، لسـان داشـته بنابر مبانی مختلف، دارای مسیرهای متفاوتی است. اما در صو

باشد، مثًال حکومت یا ورود داشته باشد، باید خاص مقدم داشته شود.
ای از روایـات شـود، ادلـههای بعد ذکر میدر تأیید پیروان این نظریه به جز استناد به عرف که در بخش

توان ارائه کرد.می
فته است، باید اصل را بـر ایـن بگـذاریم کـه میـان اش سخن گبا توجه به آنکه شارع مطابق عرف زمانه

ای خالف آن ثابت گردد. بـرای اثبـاِت تعـارض مخصص منفصل و عام تعارض است، مگر به خاطر قرینه
ند:انهمبه روایات مخالف قرآن؛ » مخالف«یا » معارض«شواهد بسیاری هست، از جمله اطالق 

ها اشاره شد.حکومت و ورود است که در مباحِث فصل یکم، به آنانهم» لسان«. مراد از ٣
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ت موافق باشد، و با اهل سنت مخالف باشـد، هرچیزی حکمش، با حکم قرآن و سن«امام صادق (ع): 

باید مطابق آن عمل کرد، لیکن هر حکم مخالف قرآن و سنت، و موافق با اهـل سـنت، بایـد کنـار گذاشـته 
).۱، ح ۱۰۶/ ۲۷حر عاملی،(»شود.

وقتی دو حدیث متخالف به شما رسید، با مفاد کتاب خدا بسنجید، بـه موافـق قـرآن «امام صادق (ع): 
وید و روایت مخالف بـا قـرآن را نپذیریـد، اگـر مفـاد هـیچ کـدام را در قـرآن نیافتیـد، آن دو را بـر پایبند ش

ها موافق بـود کنـار بگذاریـد و بـه روایـت مخـالف های اهل سنت عرضه کنید، هر کدام را که با آنروایت
)۲۹، ح ۱۱۸/ ۲۷، و(هم»ایشان، عمل کنید.

مفروغ عنه دانسته اسـت، یعنـی هـر دو روایـت حجـت در اینجا حضرت، حجیت دو روایت رسیده را
اند. حال اگر فـرض کنـیم، نخسـتین روایـت از دو روایـت است، و به همین خاطر با یکدیگر تعارض کرده

متعارض، به ما نرسیده بود، روایت دوم نسبت به کتاب خدا چه نسبتی دارد؟
است، این هم بر دو گونه اسـت، یا موافق کتاب است، که حکمش روشن است، و یا مخالف کتاب خد

) ۱۲، ح ۱۱۰/ ۲۷، و(هم»زخرف الحدیث«گاهی مخالفت به صورت تباین است، که در این صورت آن را 
انهمـاند، لیکن اگر مخالفت به تباین نباشد، پس باید مخالفت به عمومیت و خصوصیت باشد، که نامیده

معرفـی کـرده اسـت. » مخـالف«عنـوان هـا را بـا است، و حضرت این دسـته روایت» مخصص منفصل«
اند.را تخالف معرفی کرده» عام«با » مخصص منفصل«رابطهخالصه؛ اهل بیت (ع) نیز مانند عرف، 

یه : هیچ تعارضی میان مخصص منفصل و عام وجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهـر چهارمنظر
نکه تقـدیِم خـاص، باعـِث تخصـیِص اکثـر است، البته چند شرط در تحقق این مسئله وجود دارد، مانند ای

شود (محمدحسین نائینی، و ضـیاء الـدین متعارضین حاصل میرابطهنشود، اگر چنین موردی پیش بیاید، 
).۴۵۹/ ۱؛ محمدرضا گلپایگانی،۲۳۲فقهیة، عراقی، الرسائل ال

صـیص اکثـر الزم نیایـد، ای باشد که تخمطابق این نظریه اگر عقار نسبت به امواِل دیگِر مردم، به اندازه
کنند، اما در صورتی که اکثر ماترِک مردم، زمین باشند، باید به قواعد باب تعـارض عام را بر خاص حمل می

مراجعه کرد.
یه : اگر خاص، بعد از عام صادر شده باشد، هیچ تعارضـی میـان مخصـص منفصـل و عـام پنجمنظر

در صورتی که خاص زودتر صادر شده باشد، عـام بـر وجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهر است. اما 
شـود (مـولی علـی روزدری، تقریـرات آیـة اللـه ناسخ و منسوخ اجـرا میهشود بلکه رابطخاص حمل نمی

).۳۰-۲۶/ ۱المجدد الشیرازی، 
ناسخ و منسوخ برقرار است و بایـد مطـابق هخاص پیش از عام، صادر شود، رابطمطابق این نظریه اگر
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ند قـول نخسـت، عـام را بـر خـاص حمـل انهمام عمل کرد، اما اگر عام قبل از خاص صادر گردد، مفاد ع

کنند.می
ها، همین نکته کافی است که سخن ایشان، اگرچه در برخی موارد و مصادیق، با سیره در نقِد این دیدگاه

شـود مخالف اسـت و نمیشود، با عرف و عرف موافق است اما در برخی موارد، چنانکه در ادامه اشاره می
ویژه که شارع تصریحی نکرده است کـه مخـالِف متفـاهِم مکالماِت شارع را بر خالِف عرف، حمل کرد؛ به

عرفی سخن گفته است.

قول مختار
شود اما پیش از ورورد به بحث، الزم است چند مقدمـه در این بخش از نوشتار به قول مختار اشاره می

مختار، از این مقدمات بهره گیریم:ذکر شود، تا در تعیین قول
مقدمة اول: انواع حدیث

های های دینی نگاهی نو کرد و بر اساس واقعیتبرای دقت بیشتر در اتخاذ مبنی، در اینجا باید به آموزه
تاریخی، در عصِر صدور روایات حضور پیدا کرد تا حکم روایات عام و خاص منفصل، بهتر روشن گـردد. 

ای صادر شده از معصـومان (ع) در یـک تقسـیم بنـدی کلـی، از لحـاِظ مخاطبـاِن ر تقیهاحادیث فقهِی غی
٤مستقیم قرآن و ائمه (ع)، بر دو گونه است؛ احادیث تعلیمی، احادیث افتایی.

منظور نویسنده از این دو اصطالح به شرح ذیل است:
شنیدن پاسخ، مطـابق مفـاد آن اند که به محِض احادیث افتائی، مخاطبان این احادیث مردم عادی بوده

ن آن نمیعمل می گونـه رفتند. چنانکه امروزه نیز مردِم عـادی همینکردند و به دنباِل مخِصص، ناسخ یا مبیِّ
کنند؛ یعنی پس از شنیدن حکم از مرجع تقلید یا مبلغی که به آن اعتمـاد دارنـد، مطـابق آن عمـل عمل می

گردند. در ضمن امام معصوم (ع) با توجه به شـرایِط یا ناسخ آن نمیکنند و به دنباِل تبصره، خاص، مبین می
) و حتـی ۵و ۱، ح ۱۲۴-۱۲۳/ ۱۳؛ ۳، ح ۹۷/ ۱۰؛ ۱، ح ۸۴/ ۴کنـد. (حرعـاملی،وی پاسخ را مطرح می

/ ۲۹همـو،برخی موارد اختصاصی است و بر خالِف اصول و قواعد فقهی مذهب شیعه صادر شده اسـت (
).۱، ح ۳۹۲

شـود کـه ائمـه (ع) بـرای اصـحاِب فقیهشـان بیـان ، به آن دسته احادیـث اطـالق میاحادیث تعلیمی
اند، در واقع ائمه (ع) در این دسته از احادیث، بیشتر به دنباِل ضرب القاعـده یـا بیـان قواعـد کلـی کردهمی

در ایـن و استنثائاتیممکن است نکات ریزاز این رو) ۱۰۹/ ۲۷؛ ۳۶۳/ ۶؛ ۵، ح ۳۲/ ۱۸، همو(؛اندبوده

یات قرآنی نیز مطرح است.. الزم به یادآوری است، همین تقسیم در مورد آ٤
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ها اشاره کنـد؛ حتـی مخاطـب نیـز چـون دیده است که به آنکه حضرت، ضرورتی نمیینه وجود داشتهزم

ن  خودش فقیه بوده است، به این نکته متفطن است که در مقاِم عمل، باید به دنباِل مخصصات، نواسخ یا مبیِّ
).۳؛ مروارید،۱۰ث برآیند (سیستانی، این حدی

اند، بالوجـدان قابـل لمـس اسـت و مصـادیق که با روایات سـر و کـار داشـتهاین تقسیم، برای کسانی
ها در فوق ذکر گردید.اند که آدرس برخی از آنمتعددی از این دو دسته روایت، مشاهده کرده

بندی، باید چند نکته توجه شود:با توجه به این تقسیم
نکتة اول: تفاوت روایات افتائی و تعلیمی

ها اشاره فاوتها دارد، که در ذیل به برخی تهای آنت به این دو دسته، نشان از تفاوتبندی روایاتقسیم
)۷شود: (مروارید،می

گر است؛ زیرا این فتوا برای رفـِع ها در احادیث افتائی، در اکثر موارد، مطابِق اصطالِح پرسش) عبارت۱
شود، اصطالحی نیسـت بلکـه بـه ده میگر صادر شده است، لذا تعابیری که در آن به کار برحاجِت پرسش
ای آن است. اما در احادیث تعلیمی، ائمه (ع) مطابِق اصطالِح روایی و فقهی رایـج صـحبت معناِی محاوره

کنند.می
شود، برای مثال کسی که به واسطة جـّوی کـه در ای میگر توجه ویژه) در مقاِم افتاء به ذهنیِت پرسش۲

کند انجاِم کاری حرام است؛ وقتی از حضرت در مورد آن مسئله سؤال میاجتماع وجود داشته است، گمان
دهد؛ اما ایـن بـه معنـاِی کند، حضرت برای اینکه ذهنیت او را برطرف کند، با لفِظ امر، به او دستور میمی

وجوب یا حتی استحباب این فعل نیست، بلکه به معنای اباحه است. این برطرف کردن ذهنیت مخاطب در 
یِث تعلیمی اصًال وجود ندارد یا اگر هم باشد، خیلی کمتر از احادیث افتائی است.احاد

گر نیز از مواردی است که در روایات افتائی باید رعایت شود، این در حـالی شرایط پرسشه) مالحظ۳
ای وجود ندراد.است که در روایات تعلیمی چنین مالحظه

شود، امـا در روایـاِت شقوقش مطرح میهمهمطرح است، ) در روایاِت تعلیمی، اگر وجوِب تخییری ۴
شود.گر، در اکثر اوقات، فقط یکی از شقوی واجِب تخییری مطرح میافتایی، به حسِب شرایِط پرسش

انحصاِر خارجی، ذکِر برخی قیدها در احادیث افتـائی لغـو اسـت؛ ایـن در ه) گاهی اوقات به واسط۵
گردد.ین قیودی مطرح میحالی است که در احادیث تعلیمی، چن

کند، امام (ع) در پاسخ با گر حکِم مسئله را خودش در مقاِم پرسش مطرح می) در مواردی که پرسش۶
کند.تأیید سخن او، دیگر شقوِق مسئله را بیان نمی

های نادر و شاذ، مستهجن و قبـیح اسـت، لـذا عـدم ذکـِر قیـد، ) در احادیث افتائی ذکِر برخی فرض۷
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اطـالِق نشـانهد و عدِم ذکِر قید، ارث تعلیمی چنین استهجانی وجود نداطالق نیست؛ اما در احادیمستلزِم 

حدیث است.
نکتة دوم: بررسی چند اشکال

شوند که چـون امـام بندی، احادیِث تعلیمی، با این مشکل مواجه میاشکال اول: با توجه به این تقسیم
گیری کرد.بق مقدمات حکمت از آن اطالقتوان مطا(ع) در مقام بیان نبوده است، نمی

توان از اطالِق این روایات استفاده کرد. زیـرا ائمـه (ع) در مقـاِم پاسخ: پس از فحص از مخصص، می
دانستند که اصحاب کردند. یعنی میکردند و به مخصصاِت منفصل اعتماد میتعلیم، قواعد کلی را بیان می

شـان، بـه دنبـاِل بـرای افتـاء بـه دیگـران یـا در مقـاِم عمـل شخصیفقیه، پس از شنیدن این دسته احادیث،
کنند. لذا پس از فحص از مخصصات و دست نیافتن گردند و سپس به آن عمل میمخصصاِت احتمالی می
توان به اطالق این روایات استناد کرد.به مخصص منفصل، می

مطرح نبوده است؛ لذا ممکن اسـت چنـین بندی در میاِن قدما و متأخرین اصًال اشکال دوم: این تقسیم
بندی غلط باشد.تقسیم

دادهـای تـاریخی اسـت، یعنـی در عـالِم اثبـات و خـارج بندی مطابِق شـواهد و رخپاسخ: این تقسیم
گونه است. تالش فقها و اصـولیان شـیعه کـه سـالیاِن کنیم که احادیِث منقول از ائمه (ع) همینمشاهده می

گمان نزد خداوند متعال مأجور است و برای اند، بیاند و به دست ما رساندهزیادی این دانش را پرورش داده
بندی، شهرت نیافته است، ما نیـز شود که چون این تقسیمما نیز قابل استفاده و تحسین است، اما دلیل نمی

اریم. البته در میاِن متقدمان مانند شیخ طوسی، چنـین ارتکـازی وجـود داشـته اسـت کـه در آن را کنار بگذ
های بعدی به آن اشاره خواهد شد. و حتی در برخی روایـات نیـز بـه مطـالبی اشـاره شـده اسـت کـه بحث

بندی باشد.تواند مؤید این تقسیممی
ب اح(صـ»قضـیة فـی واقعـة«را با عنوان توجه به این نکته شایسته است که فقها برخی احادیث افتایی 

اند. البته این ) از آن تعبیر کرده۳۸۰و ۲۱۷و ۱۴/ ۱(محقق داماد،» قضیة شخصیة«) یا ۲۶۹و ۷/ ۴ر،واهج
احادیِث افتایی باشد که تا کنون بیان شـده اسـت. انهمبدان معنا نیست که مراِد فقها از دو عبارِت مذکور، 

حادیثی که با بسیاری از قواعد و ضروریاِت فقه ناسازگار است را نوعی حدیِث افتـائی توان این دسته ااما می
اند.به شمار آورد که با توجه به شرایِط خاِص قضیه، ائمه (ع) آن حکم را بیان کرده

کنیم برخی خصوصیات مطرح شده است در حـالی اشکال سوم: در روایاِت افتائی، گاهی مشاهده می
گر، چنین خصوصیاتی مطرح نشده است و این مستوجب فوِت مصلحت است. برای مثـال که در روایِت دی

؛ »یک َبرده آزاد کن«فرماید: ام، حضرت به وی میپرسد من مرتکب فالن گناه شدهشخصی از حضرت می
هیـک َبـرد«فرماید: کند، میطرح میپرسش را مانهمدر حالی که حضرت در پاسخ به شخص دیگری که 
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به هر حال کدام صحیح است؟». د کنمؤمن آزا

کنند. یعنـی صـفِت ایمـان، مسـتحب گونه احادیث را حمل بر استحباب میپاسخ: فقها و اصولیان این
اند که این است و ائمه (ع) با توجه به شرایطی که شخص مخاطب و زمان و مکان داشته است، صالح دیده

به همراه ندارد. (محمدسعید و این تفویت مصلحِت فراوانی وصف را بیان کنند یا از بیاِن آن خودداری کنند 
).۵؛ مروارید،۲۰۱؛ مغنیه،۳۶۳/ ۵ریرات فی األصول، ؛ سیدمصطفی خمینی، تح۲۷۹/ ۱حکیم،

طرح بحث
برای عام و خاص منفصل، سه حالت اصلی متصور است: اول: هـر دو افتـایی؛ دوم: هـر دو تعلیمـی؛ 

های ذیل قابل تصور و تقسـیم که هر کدام از این سه حالت، به صورتسوم: یکی افتائی و دیگری تعلیمی.
است:
. متوافق الظاهر؛۱
اند از:. متنافی الظاهر؛ که این صورت، چند حالت دیگر دارد که عبارت۲

. دلیل دوم، نسبت به دلیل اول، لسان دارد؛۲٫۱
دلیل دوم یا قبل از فرارسیدِن زمـاِن . دلیل دوم، نسبت به دلیل اول، لسان ندارد؛ که این صورت نیز۲٫۲

باشد.عمل به دلیل اول است یا بعد از فرا رسیدِن زماِن عمل به دلیل اول می
آیـد کـه عـام آن بخش از مبحِث عام و خاص منفصل به کار می» بری زن از عقارارث«ادلهبا توجه به 

ها نسبت به هم لسـان نداشـته باشـند و لمقدم و خاص مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی الظاهر باشند و دلی
خاص پس از عمل به عام، صادر شده است.

هرگاه مقداری میوه پیدا کـردی، الزم نیسـت اعـالم «مثال: مرجع تقلیدی در درِس خارج ابتدا بگوید: 
هـر چیـزی کـه پیـدا کـردی، «و در مرتبة دیگر چنین بگوید: » توانی آن را برداری و بخوری.کنی، بلکه می

سال حق تواند صاحبش را پیدا کنی، باید یک سال اعالن کنی و پیش از یکواسطه آن میهای دارد که بشانهن
»نداری از آن استفاده کنی.

عرف: در این فرض، چون دلیل دوم پس از فرارسیدِن زماِن عمل به دلیل اول صـادر شـده هنحوة مواجه
کند که در شرع راِه خروج از ایـن تعـارض، مراجعـه بـه یتعارض برقرار مرابطهاست، عرف میاِن دو دلیل، 

شود.قواعد باب تعادل و تراجیح است که در مسئلة ذیل، به آن اشاره می

بري زوجه از عقارارث
پس از تشکیِل کانون و نهاِد خانواده توسِط یک مرد با یک زن، احکاِم متعدِد فقهی برای تنظیم صـحیِح 
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بری ایـن دو نفـر از آید. یکی از آن احکام بحِث ارثیابد و پیش میگر، تحقق میروابط این دو نفر با یکدی

شود.یکدیگر است. که در ادامه به مباحِث مختلف مربوط به این مسئله، اشاره می
نقلی ارث زنادله.۱

ُبُع «مطرح نیست، در واقع قرآن، با لفِظ » عقار«در آیات قرآنی، سخنی از محدودیِت  ا َتَرکُتْم َلُهنَّ الرُّ ِممَّ
ـا َتـَرکُتْم  ُمُن ِممَّ مـاترِک میـت را تقسـیم همـه)، ۱۲(نسـاء: » ِإْن َلْم یکْن َلکْم َوَلٌد َفِإْن کاَن َلکْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ

کند.می
اند از:بری زن از عقار، مطرح شده است که عبارتچهار دسته روایت در زمینة ارث

برنـد و ماترک ارث میهمهند یکدیگرند و از انهمبود که زن و مرد، اول، تصریح شدهدستهدر روایات 
فضل بن عبدالملک یا ابن ابی یعفور (طوسی، هزن از زمین ارث نبرد. مانند صحیحاین قول باطل است که 

).۲۱۲/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۰/ ۹تهذیب األحکام، 
کردند و در مقام بیان این نکته بودند کـه میدوم یا مطلق بودند و یا راه تقسیم سهام را بیاندستهروایات 

ها استفاده شود. از مجموع آنعول باطل است و سهام زن و شوهر نیز از مقدار منصوص در قرآن کم تر نمی
برند و نظر روایاِت بیان کننده سهام، ارث بردن زن، از همـه دارایـی (ماترک) ارث میشد، زنان از تمامی می

محمـد بـن نعـیم (طوسـی، تهـذیب ه) موثقـ۲۰۳/ ۲۶(حر عاملی،ابو بصیر،هیحند صحشوهر است. مان
).۲۹۶/ ۹األحکام، 
) بود کـه ۲۱۳/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۱/ ۹، (طوسی، تهذیب األحکام٥سوم فقط صحیحة ابن اذینهدسته

بری زن از عقار تفصیل قائل شده بود، میان صاحب فرزند با کسانی که فرزند ندارند.در ارث
ها دو بخش بود:کرد که آنچهارم: روایاتی بود که زن را از بخشی از ارث محروم میستهد

الف. روایـاتی کـه دارای تعلیـل بـود و زن را بیگانـه و شـوهر جدیـد وی را فاسـد کننـده امـوال ورثـه 
).۲۰۸/ ۲۶؛ حر عاملی، ۱۲۹/ ۷حة محمد بن مسلم و زراره (کلینی،دانستند. مانند صحیمی

کردنـد. ماننـد دو، محـروم میاتی که زن را به طور کلی، از زمین خانه یـا مسـتغالت، یـا هـرب. روای
؛ طوسـی، ۱۲۷/ ۷محمـد بـن مسـلم و زراره (کلینـی،هحمحمد بن مسلم، صحیهزراره، صحیحهصحیح

).۲۱۰-۲۰۵/ ۲۶؛ حر عاملی،۳۰۰و؛ ۲۹۸/ ۹تهذیب األحکام، 
ارث همسر در فتاوا.۲

یل است:اقوال فقها به شرح ذ
ها دارد، از قیمـت سـاختمان و ابـزار و برد، بلکه به اندازه حقی که از آنزن فقط از خانه، ارث نمی.۱

. الزم به یاد آوری است، این حدیث موقوفه است.٥
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؛ ۵۸۵االنتصـار، علـم الهـدی، گیـرد (شود، و از قیمت عرصه چیزی به او تعلق نمیوسائل به وی داده می

خمینـی، روح اللـه، توضـیح ؛ ۵۲/ ۹؛ عالمه حلـی، مختلـف الشـیعه، ۲۵۹/ ۳س،ن ادری؛ اب۶۸۷فید، م
؛ ۴۶۵/ ۱؛ همـو، جـامع المسـائل، ۵۱۴؛ محمد فاضل لنکرانی، رساله توضـیح المسـائل، ۵۹۱المسائل، 

).۳۴۴؛ محمد اسحاق فیاض،۴۹شاهرودی، هاشمی ؛ ۳۲۱سبحانی، نظام اإلرث، 
و درختان برد، اما از ساختمان و زراعتهای دیگر ارث نمیزن از زمین خانه، باغ، زراعت و زمین.۲

توانند این چیزها را قیمت کـرده و برد و ورثه دیگر میو چیزهای دیگر که بر روی زمین استقرار دارد ارث می
؛ ۱۳۱، مســأله ۱۱۶/ ۴هــا بپردازنــد و زن بایــد آن را بپــذیرد. (طوســی، الخــالف، ســهم زن را از قیمــت آن

؛ جـواد ۷۴۱/ ۲سـائل محشـی، لم؛ امـام خمینـی، توضـیح ا۵۶؛ کاشـف الغطـاء،۳۷۴ابوالصالح حلبی،
؛ ناصـر مکـارم شـیرازی، رسـاله توضـیح ۶۲۴؛ شـبیری زنجـانی،۵۸۵؛ وحیدخراسانی، ۴۰۹/ ۱تبریزی،

).۲۳۴؛ همو، احکام بانوان، ۴۶۸المسائل، 
زوجه اگر فرزندار باشد از عین همه اموال منقول و غیر منقول و اگر بی فرزند باشـد از عـین امـوال .۳

ابـو الحسـن ؛۲۱۰/ ۳؛ طوسـی، النهایـة، ۳۴۹/ ۴بن بابویـه،برد (غیر منقول ارث میمنقول و قیمت اموال
).۶۰شاهرودی،هاشمی ؛ ۶۶۸/ ۲شعرانی،

برد و اگر ندارد از قیمت و عیِن هـیچ ماترک ارث میهیت فرزند داشته باشد، از عیِن همزن اگر از م.۴
، حمزهابن؛ ۱۴۱/ ۲برد (ابن براج،ت میراث میو آالبرد اّما از قیمت عمارت بناء، درختانزمینی میراث نمی

).۱۸۹محمدتقی،؛ مجلسی،۲۸/ ۴؛ محقق حلی،۳۷۶/ ۳اعد األحکام، ؛ عالمه حلی، قو۳۹۲
برد (نعمان بن محمد، ماترک، خواه زمین یا اثاث یا هر چیز دیگری باشد، ارث میهزن از عین هم.۵

).۸۰ی،؛ غرو۵۲/ ۹حلی، مختلف الشیعه، ؛ عّالمه ۳۹۶/ ۲
زوجه خواه دارای فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، از قیمت زمین ـ خواه زمین خانـه یـا مغـازه یـا .۶

/ ۲؛ یوسف صانعی، اسـتفتائات قضـایی، ۴۵۰-۴۴۲/ ۱۱برد (اردبیلی،رعه باشد ـ ارث میزمین باغ یا مز
٦رهبری)پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم؛۱۲۵، ص ۱۵؛ احمد عابدینی، شماره ۳۸۷

خالصة اقوال:
هـا محـروم بـود؛ زمینهمهمطابق قول اول، زن فقط از زمین خانه محروم بود؛ مطابق قول دوم، زن از 

برد نـه از عـین آن؛ مطـابق مطابق قول سوم، زنی که از میت فرزند ندارد، از قیمت اموال غیر منقول ارث می
شـد؛ مطـابق قـول پـنجم، زن عین زمین محـروم میقول چهارم، زن اگر از میت فرزند نداشت، از قیمت و

؛ منتظـری، رسـاله ۴۱۹/ ۴؛ همـو، اسـتفتاءات، ۴۴۹. برای اطالع از سه فتوای دیگر، ر.ک: محمد تقی بهجت، رسـاله توضـیح المسـائل، ٦
.۲۲۳/ ۲افی گلپایگانی، جامع األحکام، ؛ لطف الله ص۴۴۶؛ همو، معارف و احکام بانوان، ۴۶۱/ ۳و ۴۹۴/ ۲استفتاءات، 
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برد.اموال، ارث میهد؛ مطابق قول ششم، زن از قیمت همبراموال ارث میهمهمطلقًا از عین 

رویکرد نظراِت اصولی.۳
شـود و در در ذیل ابتدا مطابق نظرات مطرح شده در قسمِت اصولِی مقاله، این مسئلة فقهی بررسـی می

ت اصولی و فقهی ایشان، بررسی خواهد شد.بخش بعدی تطابق نظرا
شود یا عام را بـر اول: هیچ تعارضی میان مخصص منفصل و عام وجود ندارد و خاص مقدم میهنظری

کنیم.خاص حمل می
مطابق این نظریه، باید خاص (عدم ارث بری زن از عقار) بر عام (ما ترکتم) و (یرثهـا و ترثـه مـن کـل 

برد. البته الزم به یاد است که میان ایـن دسـته شت و گفت: زن از عقار ارث نمیء ترک و ترکت) مقدم داشی
کردنـد بـا روایات نیز، عام و خاص است، روایاتی که به طور کلی، از زمین خانه یا مستغالت، محـروم می

ه یـا داند. لذا باید خاص (محرومیت از زمـین خانـها، محروم میزمینهمهروایاتی که زن را از ارث بردن 
مقدم شود.…) های خانه، مستغالت، روستاها و زمینهمهمستغالت) بر عام (

تعـارض رابطـهدوم: اگر خاص نسبت به عام، لسان نداشته باشد، میان عـام و خـاص منفصـل، هنظری
برقرار است؛ اما در صورتی که خاص نسبت به عام، لسان داشته باشد، خاص مقدم است.

ص (عدم ارث بری زن از عقار) نسبت به عام (ما ترکتم) و (یرثها و ترثه من مطابق این نظریه، چون خا
شود و باید بـه قواعـِد تعـادل و ء ترک و ترکت) لسان ندارد، میاِن دو دسته حدیث تعارض برقرار میکل شی

ترین مالِک ترجیِح حدیث بـه حـدیِث دیگـری، موافقـت بـا تراجیح مراجعه کرد که مطابق نظر برخی مهم
اب است. در محل بحِث ما نیز چون روایِت خاص، مخالِف روایت عام است، باید کنار گذاشته شـود و کت

ارث ببـرد. اگـر … مطابِق عموم آیه و حدیِث عام، عمل کرد و زن از عقار مطلقًا، خواه زمین خانه یـا بـاغ و 
بری زن از عقار، مخالِف عامه مخالفت با عامه را مالِک تعییِن حدیِث بدانیم، اینجا چون روایاِت عدم ارث

کند.بری زن از عقار، مقدم خواهد بود و بر آن ترجیح پیدا میاست، بر روایاِت ارث
کنیم، زیرا دلیلی بر انتخاب یکی از اطراف وجود ندارد.سوم: به یکی از آن دو عمل مینظریه

ن از عقار) و عمل بـه عـام مطابق این نظریه، مجتهد مخیر است میاِن عمل به خاص (عدم ارث بری ز
» بأیهما اخذت من باب التسلیم«هر کدام را مطابِق وء ترک و ترکت) و ترثه من کل شی(ما ترکتم) و (یرثها 

) انتخاب کند صحیح است و برای مقلدان ایشان حجت خواهد بود.۶۶/ ۱(کلینی،
شـود وگرنـه ضـین حاصـل میمتعاررابطهچهارم: اگر تقدیِم خاص، باعِث تخصیِص اکثر شود، نظریه

خاص مقدم است.
مطابق این نظریه، باید دید اکثریِت دارایی مردِم عصِر حضور، منقوالت بوده است یا غیر منقـوالت؛ در 
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داده است، در اینجا خاص (عدم ارث بری زن از عقـار) صورتی که منقوالت اکثر دارایی مردم را تشکیل می

شـود و تعـارض برقـرار میهنقوالت بوده باشد، در اینجـا رابطـمردم، غیرمشود اما اگر اکثِر داراییمقدم می
دوم باید عمل کرد.هند نظریانهم

پنجم: اگر خاص، بعد از عام صادر شده باشد، هیچ تعارضـی میـان مخصـص منفصـل و عـام نظریه
ام بـر شد، عـوجود ندارد، بلکه عام ظاهر و خاص اظهر است. اما در صورتی که خاص زودتر صادر شده با

شود.ناسخ و منسوخ اجرا میهشود بلکه رابطخاص حمل نمی
مطابق این نظریه، محل بحِث ما که خاص (عدم ارث بری زن از عقار) پس از عام (مـا تـرکتم) صـادر 

اول باید عمل کرد.هند نظریانهمشده است، باید خاص مقدم شود و 
بندی بر دیدگاه اصولی در مقام افتاءبررسی پای.۴

با توجه به نظرات فوق الذکر، چهار رویکرد کلی باید نسبت به روایاِت این باب مطرح شود:
رویکرد اول: تقدیم خاص که نظر مشهور (مطابق نظر اول و پنجم) بود. لذا در میـاِن متـأخران، همـین 

ارث نبردِن زن از عقار، نیز مشهور است.نظریه
ص و عام، تعارض برقرار کرد و با توجه به موافقِت احادیـِث رویکرد دوم: باید میاِن دو دسته حدیِث خا

عام با قرآن، باید آن را ترجیح داد.
رویکرد سوم: مجتهد مخیر است میاِن عمل به هر دسته از این احادیـث کـه از بـاِب تسـلیم، انتخـاب 

کند.می
ب، شتران بوده است (ابن رویکرد چهارم: با توجه به اینکه در عصر صدوِر روایات، اکثر دارایی مردم عر

) و زمین نزد ایشان ارزش چنـدانی نداشـته اسـت، ۳۷۳/ ۴،اثیر جزری، النهایة فی غریب الحدیث و األثر
بـری زن از عقـار) را تخصیِص روایاِت عام (ترثه و یرثها) اشکالی ندارد و باید روایـاِت خـاص (عـدِم ارث

مقدم داشت.
بری عدِم ارث«ای مردم غیر مسکونی بوده است، باز باید روایاِت ههمچنین با توجه به اینکه اکثر زمین

مقدم شود و حکم به ارث نبردِن زن از زمـیِن » هازمینهمهبری از عدِم ارث«بر روایاِت » از زمین مسکونی
مسکونی داد.

قول مختار.۵
شـیوه در ایـن انهمـایم، در این مورد باید مطـابق با توجه به مبنای اصولی که در فصل قبل اتخاد کرده

شود.مسئله نیز پیش برویم و مشخص کنیم، مطابِق آن مبنا، چه حکمی برای این فرع فقهی استخراج می
ِمّمـا «بری همسران از یکدیگر بود که بـه صـورِت مطلـق از عبـارِت آیة قرآنی که مربوط به بحِث ارث
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که در چهار دسته ارائه شد، سـه دسـته از آن کـه پس از این آیه، روایاتی از ائمه (ع) نقل شده است». َتَرکُتْم 

صحیح داشت.هود و یک دسته هم، یک روایت موقوفروایاِت معتبر و صحیح در آن ب
عقـار اول (صحیحة فضل بن عبدالملک یا ابن ابی یعفور) که تصریح به ارث بردن زن از هروایاِت دست

از عقار اطالق داشت. بری زن یر) که نسبت به ارثدوم (مانند صحیحة ابوبصهکرد، اطالِق روایاِت دستمی
کـرد و ابن اذینه) که بر محرومیت زوجة بدون فرزند از برخی مـوارد داللـت میهسوم (موقوفهروایاِت دست

چهارم (مانند صحیحه محمد بن مسـلم و زراره) کـه بـا ذکـِر دلیـل یـا بـدوِن ذکـِر دلیـل بـر دستهروایاِت 
کرد.لت میمحرومیِت زن از عقار، دال

در مورد این احادیث توجه به نکات ذیل، قابل توجه است:
راویاِن اصلی آن، از فقهای اصحاب هستند، لذا روایت ایشان، تعلیمی است..۱
سوم، بقیه از امام صادق (ع) نقل شده است. این موقوفه نیز چون ابن اذینـه، از هدستهغیر از موقوف.۲

ای از پژوهشـگران ایـن حـدیث از ) و مطـابق عـده۲۸۴نجاشـی،مام صادق و کاظم (ع) است (اصحاب ا
)۴۸ه است. (سیدمحمود هاشمی شاهرودی،معصوم (ع) صادر شد

سوم، با توجه به موقوفه بودن و عدِم احراِز نقل از معصـوم (ع) بـرای نگارنـدگان، از حجیـت هدست.۳
ساقط است.

» بـری از عقـارعـدِم ارث«خـاص و » مـاترکهمـهبـری از ارث«دیگر در دو گروِه عـام هسه دست.۴
شوند.گنجانده می

ادله نسبت به یکدیگر لسان ندارند و متنافی الظاهر هستند..۵
در اینجـا اجـرا » انـدعام و خاص منفصلی که هر دو تعلیمی«با توجه به نکاِت فوق، الزم است قواعِد 
کند یان این دو بیان حکم میگمان در اینجا عرف، به تعارض مشود. چنانکه در قسمت سابق مطرح شد، بی

و برای فرار از این تعارض، ناگزیر از مراجعه به مرحجـاِت بـاب تعـادل و تـراجیح هسـتیم. البتـه در اینجـا 
توان مطابق هیچ یک از مبانِی اصولیان در بحِث نسخ، قائل به نسخ شـد، زیـرا تـاریخ صـدور روایـات نمی

مجهول است.
ترین دلیل صحت و ترجیِح حدیث، در درجة تراجیح، از آنجا که مهمپس از مراجعه به روایاِت تعادل و

اول و دوم را ترجیح داد و به ارث بردن زن از جمیـِع مـاترک، دستهاول، موافقت با کتاب است، باید روایاِت 
از جمله زمیِن مسکونی، زمین باغ، زمیِن تجاری و هوایی آن، حکم داد.

گیرينتیجه
فصل، به این نتیجه رسـیدیم کـه ز بررسی نظرات اصولیان در بحِث عام و خاص مندر این مقاله، پس ا
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عرف با عام و خاص منفصل، در همـه جـای یکسـان نیسـت، بلکـه در مـوارد مختلـف، بـه همواجههنحو
افتـایی و دسـتهعـرف، روایـات را بـه دو همواجهـهکند. برای تشخیِص نحـوبرخورد میهای متفاوتیگونه

بـری ارث«همختلف داشت اما با توجه به ادلکردیم. هر کدام از این دو دسته، چندین حالِت تعلیمی تقسیم
آید که عام مقدم و خـاص مـؤخر و هـر دو آن بخش از مبحِث عام و خاص منفصل به کار می» زن از عقار

بـه عـام، ها نسبت به هم لسان نداشته باشند و خـاص پـس از عمـلتعلیمی و متنافی الظاهر باشند و دلیل
کرد کـه تعارض میاِن عام و خاص منفصِل تعلیمی برقرار میهه است. که در این مورد، عرف رابطصادر شد

ناگزیر از مراجعه به قواعد باب تعادل و تراجیح هستیم.
در ادامه این مطلب را در یکی از مسائِل چالش برانگیز فقهـی پیـاده کـردیم و ضـمِن بررسـی رویکـرِد 

شان، در دانش فقه اشاره کردیم و سـپس مطـابق مبنـای بندی اصولیان به مبانیبه مقدار پاینظراِت اصولی،
اتخاذی در بحِث اصولی به این نظر رسیدیم که پس از مراجعه بـه روایـاِت تعـادل و تـراجیح، از آنجـا کـه 

اول و دوم ستهدترین دلیل صحت و ترجیِح حدیث، در درجة اول، موافقت با کتاب است، باید روایاِت مهم
را ترجیح داد و به ارث بردن زن از جمیِع ماترک، از جمله زمیِن مسکونی، زمین باغ، زمیِن تجاری و هـوایی 

آن، حکم داد.
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