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  يتجرّ  يحرمت شرع يحجج و امارات/قطع /بررس موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
 حيعقالً قب يشد كه تجرّ نيا جهيو نت د،يرس انيبه پا يقبح تجرّ يبررس يعني يدر جلسات قبل مقام اول از مباحث تجرّ

  .خواهد شد يبررس يدوم حرمت تجرّ ليجلسه دل ني. در اميشد يتجرّ  هيحرمت شرع يبررس يعنياست؛ سپس وارد مقام دوم 

  دليل دوم: قاعده مالزمه

براي اثبات حرمت شرعيه تجرّي به قاعده مالزمه بين حكم عقل و شرع نيز تمسّك شده است. از آنجا كه مشهور حسن 

اند)، صفهاني فقط حسن و قبح عقالئي را قبول نموده است (و منكر حسن و قبح عقلي شدهو قبح عقلي را قبول نموده، و محقّق ا

  استدالل به اين قاعده با دو صياغت انجام شده است.

در مبناي مشهور تقرير استدالل متشكّل از يك صغري و يك كبري است. صغري اين است كه تجرّي عقالً قبيح است (اين 

شود كه كبراي اينكه هر چه عقالً قبيح باشد، شرعاً هم حرام است. از اين دو مقدمه نتيجه گرفته ميبحث در مقام اول گذشت)؛ و 

  تجرّي نيز حرام شرعي هست.

در مبناي محقّق اصفهاني نيز تقرير استدالل همينگونه است امّا به جاي قبيح عقلي از قبيح عقالئي استفاده شده است. 

يح است؛ و كبري اينكه هر چه عقالءً قبيح باشد، شرعاً نيز حرام است. از اين دو مقدمه نتيجه صغري اين است كه تجرّي عقالءً قب

  شود كه تجرّي حرام شرعي است.گرفته مي

قاعده مالزمه بين حكم عقل و شرع، بين اصوليون معروف شده است. گفته شده عملي كه نزد عقل الزم (حَسن لزومي) يا 

رام (قبيح لزومي) يا مكروه (قبيح غير لزومي) است، حتماً حكم شرعي به همان وزان نيز دارد. مستحب (حَسن غير لزومي) يا ح

در نزد محقّق اصفهاني نيز نزد عقالء حسن و قبيح هست كه هر كدام الزم يا غير الزم است، و بر وزان هر كدام يك حكم شرعي 

  نيز وجود دارد.
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  اشكال: انكار قاعده مالزمه

ز قاعده مالزمه استفاده شده است، كه دليل اثبات اين قاعده در مبناي مشهور با مبناي محقّق اصفهاني در اين استدالل ا

  تفاوت دارد. به همين دليل، هر يك از دو تقرير استدالل به طور مستقلّ بررسي خواهد شد:

  قاعده مالزمه بر اساس حسن و قبح عقلي

زمه بين حكم عقل و شرع، دو مقدمه بود: اول اينكه تجرّي عقالً قبيح براي اثبات حرمت تجرّي با استفاده از قاعده مال

  است؛ و دوم اينكه هر چه قبيح عقلي باشد، حرام شرعي نيز هست؛

مقدمه اول مورد قبول است و تجرّي عقالً قبيح است، كه در مقام اول بحث از آن گذشت. امّا مقدمه دوم صحيح نيست. در 

  اند.قبول بوده، و در بين متأخّرين تقريباً مشهور آن را انكار نمودهبين قدماء اين قاعده مورد 

  دليل اثبات قاعده مالزمه

دليل اثبات اين قاعده نزد قائلين، دليل روشني با دو مقدمه است: اول اينكه اگر فعلي حسن يا قبيح است اتّفاقي و بدون 

حَسن است به دليل مصلحتي است كه در » ردّ امانت«مثال اگر  مالك نيست بلكه بايد داراي مصلحت يا مفسده باشد. به عنوان

قبيح است به دليل مفسده موجود در خيانت است؛ مقدمه دوم اينكه امر و نهي » خيانت در امانت«ردّ امانت وجود دارد، و اگر 

مصلحت در مأموربه است، و شارع نيز اتّفاقي نيست، بلكه تابع مصالح و مفاسد است. هر عملي كه به آن امر شده است داراي 

عنه است. البته مصلحت گاهي لزومي و گاهي غير لزومي است. به هر حال امر و هر عملي مورد نهي نيز داراي مفسده در منهي

نهي شارع تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلّق امر و نهي وجود دارد؛ زيرا خداوند متعال حكيم است (بر خالف موالي 

كند. مقتضاي حكمت الهي اين است كه امرش به عمل داراي مصلحت باشد، و نهي وي نيز بي جهت امر و نهي نميعرفيه)، لذا 

  به عمل داراي مفسده باشد.

با توجه به اين دو مقدمه، هرچه را عقل به دليل مصلحت و يا مفسده، حَسن يا قبيح بداند، به همان دليل مصلحت يا مفسده، 

كند؛ داند (البته اين قاعده دو طرفه است و هر چه شرع به آن حكم كند، عقل نيز به آن حكم ميحرام ميشرع نيز آن را واجب يا 

  »).استلزام«گفته شده نه » مالزمه«كند. به همين دليل به اين قاعده امّا گاهي عقل درك نمي

  اشكال: نياز به مصلحت در متعلّق اوامر نيست

قالً حَسن خواهد بود كه داراي مصلحت باشد، و فعلي عقالً قبيح خواهد بود كه مقدمه اول مورد قبول است كه فعلي ع

داراي مفسده باشد؛ امّا مقدمه دوم تمام نيست زيرا مقتضاي حكمت الهي اين نيست كه متعلّق امر يا نهي وي داراي مصلحت يا 

ايجاب و تحريم بايد داراي مصلحت باشند، داراي مصلحت باشد. يعني » تشريع«مفسده باشد، بلكه مقتضاي حكمت اين است كه 
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امّا واجب و حرام ممكن است مصلحتي نداشته باشند. گاهي در ايجاب مصلحت است امّا در واجب مصلحتي نيست، حتي گاهي 

راي كند. باالتر اينكه گاهي عملي داعملي داراي مفسده مهمّي است امّا در تحريم آن نيز مفسده وجود داشته و شارع تحريم نمي

  كشد.مفسده است و ايجاب آن مصلحت دارد، نظير بچه لجبازي كه اگر پدر به وي امر كند سيگار بكش، لج نموده و سيگار نمي

بنابراين مقتضي حكمت الهي، مصلحت داشتن تشريع است، امّا ممكن است متعلّق آن داراي مصلحت نباشد. پس امر و 

فعل نيست (چه بسا عملي مصلحت لزوميه دارد، امّا خداوند به همان حسن  نهي شارع تابع وجود مصلحت و مفسده در نفسِ

  كند).عقلي اكتفاء نموده و ايجاب نمي

  

 


