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 الهیات و معارف اسالمی دانشكده

 ی آگهي دفاع از رساله دكتر
 فعیشافقه  -می الهیّات و معارف اسالرشته:   

 :عنوان

 و آثار فقهی آن  نقد و بررسی آرای اصولی آمِدی در مبحث امر و نهی

 سیّد فاضل رستمیدانشجو :

 میدی جلیل ادكتر  استاد راهنما :

 و دكتر جالل جاللی زاده ی ذوالفقارطلب طف صمدكتر مشاور : اساتید

 

 محمّد جمالی دكتر   محمّد عادل ضیائیدكتر  : یداخل انداور

 آزاد، واحد علوم تحقیقات از دانشگاه                       ناصر مریوانیدكتر  خارجی :  انداور

 كردستاناه گاز دانش                       فرزاد پارسا دكتر                          

 

 .1400سی و یكم شهریورماه  زمان :

 vroom.ut.ac.ir/maaref7 به صورت مجازی مكان :
 

 چكیده:
مناسب علمي، ظهور كرد. اگرچه شهرت اصلي آمِدی برگرفته  سامان سرزمینهای اسالمي از حیث سیاسي و اجتماعي و شرایطدانشمندان اصولي قرن ششم و هفتم هجری است كه در شرایط نابهآمِدی از 

ترین عالِمان اصولي قرار داده است. آمدی از نظر روش اصولي، پیرو مکتب متکّلمان است و یکي از زمره برجستهز وی را در ر علوم عقلي است امّا با این وجود، آثار و دیدگاههای او در اصول نیداز آثار او 

شود و از موقعیّت ممتازی در  بل توجّه است. امر و نهي از مهمترین مباحث اصول فقه محسوب مي فقه، برجسته و قا در پیشرفت اصول اوآید. به گواه اصولیّان، نقش پردازانِ این مکتب به حساب مي نظریه

صدد است تا محلّ  و نهي در  رمسائل ام ورود بهلباً پیش از این دانش، برخوردار است. بر همین اساس گروهي از اصولیّان برآنند كه در طرح مسائل اصولي، تقدیم مبحث امر و نهي، اَولي است. آمدی غا

شود. آمدی در بیشتر مسائل متعلّق به امر و  مسائل غیرضروری، اجتناب ورزد. ظاهراً بخش قابل توّجهي از این تحریرات از ابتکارات وی محسوب مي وفاق و خالف را تحریر و تبیین كند و اینگونه از طرح

غالباً وی از حیث  محلّ اتّفاق استن آمدی و سایر اصولیان، نهي با جمهور اصولیّان به مخالفت پرداخته و گاه دیدگاهي را برگزیده كه پیشتر سابقه طرح نداشته است. همچنین در دیدگاههایي كه میا 

جویني داشته و خود نیز بر ابن حاجب، اثرگذار بوده است.  از غزالي و فراوانيدیدگاههای اصولي، اثرپذیری  گزینش ستناد موافقانش را باطل شمرده است. آمدی درمتفاوت عمل كرده و ادلّه مورد ا دلیل،

اولویّت تأسیس ازجمله مهمترین  و لغوی است. تبادر، بطالن قیاس لغویمبنای بیشتر دیدگاههای آمدی در مبحث امر و نهي، ادلّه تفصیل، سخن گفته است.  به بیان دیدگاههای مخالفانوی در مقام 

از حیث مبنا  ویگیری دیدگاههای اصولي آمدی در مبحث امر و نهي دارد. ویژگي دیگر دیدگاههای در شکل  فراواني نیز نقش  و كالمي عقلي، . همچنین مباني شرعيآیدبه حساب مي  اومبانيِ لغوی 

باره  . بر همین اساس وی در وجود آن در بسیاری از دیدگاههای آمدی، مشهود است كه در زمینه جمع میان ادلّه به كار گرفته است. میل به توقّف نیز خصوصیّت دیگری است كه تالش قابل توجّهي است

كرده و آنگاه به ردّ آنها پرداخته   طرحرا مفصاّلً  افتراضي ه اعتراضاتي ار اصولیان و گ ، اعتراضات سایخویش  یبسیاری از مسائل، رجوع به قرائن را ضروری دانسته است. آمدی در مقام دفاع از دیدگاهها

مسائلي  ، ین وجود تبیین كرد. با ا توانميرا تنها پس از مراجعه به قرائن  این آثارق به امر و نهي، قول به توقّف را صحیح دانسته از حیث آثار فقهي با توجّه به آنکه آمدی در بسیاری از مسائل متعّل است.

ازجمله آثاری  تکرار حدّ قطع با تکرار سرقت و معامله فضولي« بر یك طالق و احتمال داللت بر بیش از آن، بطالن كِعدم وجوب قضای نماز از سوی فاقد الطّهورین، داللت قطعي عبارت »طَلِّقي نفسَ چون 

 شود. است كه بر دیدگاههای مختار آمدی در مبحث امر و نهي مترتّب مي 


