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  وجوب موافقت التزاميه حجج و امارات/قطع / موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
 يبررس هيموافقت التزام يعنيجلسه جهت پنجم  نيشد. در ا يدر جلسات گذشته چهار جهت از جهات بحث قطع، بررس

  .خواهد شد

  جهت پنجم: موافقت التزاميه

زم است؟ توضيح بحث در اين است كه آيا عالوه بر وجوب عمل به احكام شرعيه، موافقت التزامي با احكام شرعيه هم ال

موافقت «عقل و تخيّل؛ جوانحي مانند تفكر و تاينكه انسان دو نحوه فعل دارد: افعال جوارحي مانند حركت دست و پا؛ و افعال 

لي است يعني بايد نماز به معناي خشوع و رضايت به تكاليف الهي است. به عنوان مثال امر به نماز، موجب موافقت عم» التزاميه

ممكن است زيد امتثال اشيم؟ بخوانيم، كه همان امتثال اين امر است؛ سوال اين است كه آيا بايد موافقت التزامي به آن هم داشته ب

  وجوب نماز نموده و نماز بخواند، امّا نسبت به وجوب آن، استنكار قلبي داشته باشد.

ين التزام امري اختياري ابنابراين موافقت التزاميه همان رضاي باطني و خشوع قلبي و انقياد در مقابل اوامر الهي است، كه 

لتزامي به وجوب نماز داشته خالفت شده و نماز خوانده نشود، امّا قلباً موافقت او ارادي است. يعني ممكن است با يك امر عمالً م

افقت التزاميه در نتيجه مو باشد؛ و ممكن است عمالً موافقت شده و نماز بخواند، امّا قلباً مخالفت التزاميه با وجوب نماز شود.

ا ايمان به معاد يا ايمان يقادات است مانند ايمان به توحيد همان عقد القلب است كه غير از ايمان است، زيرا ايمان در مورد اعت

اهي ايمان محقّق گبه نبوت و مانند آن؛ و غير از تصديق و اعتقاد جزمي است. يعني گاهي در نفس يك تصديق ايجاد شده، و 

  شود.يه محقّق ميشود، و گاهي عقد القلب و موافقت التزاممي

» عقد القلب«و » ايمان«است، و امر ديگري در نفس به نام » تصديق«و » اعتقاد«ن رسد در افق نقس فقط همابه نظر مي

وجود ندارد. اعتقاد جزمي يا تصديق نيز اختياري نيست، هرچند گاهي مقدمات » موافقت التزاميه«وجود ندارد. يعني تصوّري از 

اق ممكن نيست (بدون مقدمه) در نفس محقّق شود، آن اختياري است.  به عنوان مثال تصديق به وجود زيد يا عدم زيد در يك ات
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امّا با مقدمه اختياري ممكن است چنين تصديقي محقّق شود. يعني اگر درب اتاق باز شده، و درون آن ديده شود، جزم به وجود 

  شود.يا عدم زيد در اتاق حاصل مي

  استدالل بر عدم وجوب موافقت التزاميه

 بحث عقلي است، امّا الوه بر امتثال اوامر الهي، موافقت التزاميه هم الزم است؟ اصلِبه هر حال سوال اين است كه آيا ع

  لزوم شرعي هم بحث خواهد شد:

اين امور از افعال  است، كه» صيام«يا » نماز«الف. وجوب شرعي: با مراجعه به ادلّه شرعي، مطلوب در اوامر الهي همان 

ام و مانند آن آنچه در شرع مطلوب است همين طواف و احر» حجّ«ر به وجوب جوارحي هستند نه افعال جوانحي؛ و يا در ام

  شود.از ادلّه تكاليف الهي استفاده نمي» وجوب موافقت التزاميه«است، نه چيز بيشتر. بنابراين 

ن مثال د. به عنواب. وجوب عقلي: عقل حكم به لزوم اطاعت خداوند دارد؛ يعني به هرچه امر نموده است، بايد اتيان شو

دلّه فقط افعال جوارحي مانند امر به نماز و صيام شده است لذا بايد نماز و صيام اتيان شوند. همانطور كه در مقدمه قبل گفته شد ا

  داند.يش از اطاعت همان اوامر را الزم نميبدانند. عقل نيز نماز و صوم را واجب مي

  ثمره وجوب موافقت التزاميه

اهي در اطراف گالتزاميه، داراي ثمره اصولي در برخي مسائل علم اصول است. توضيح اينكه گفته شده بحث از موافقت 

اي شود. يعني زمينه جريان هر دو اصل وجود دارد، و از جريان دو اصل هيچ مخالفت عمليهعلم اجمالي، دو اصل جاري مي

ه اگر واجب نباشد هر دو اصل جاري خواهند بود؛ و اگر جوب موافقت التزاميه ثمره دارد، كآيد. در اين موارد قول به والزم نمي

آيد، امّا با موافقت واجب باشد هر دو اصل با هم جاري نخواهند بود؛ زيرا هرچند از جريان دو اصل مخالفت عمليه الزم نمي

ه باشد، كه هر دو استصحاب التزاميه به تكليف واقعي منافات دارد. به عنوان مثال اگر يقين به طهارت يكي از دو اناء وجود داشت

شوند؟ در صورت عدم وجوب موافقت التزاميه، از جريان اين دو شوند يا نمينجاست دارند، در اين مورد هر دو اصل جاري مي

ا آيد؛ زيرا هر دو منجّز تكليف هستند و با ترك هر دو با هيچ تكليفي مخالفت نشده است؛ امّاصل با هم مخالفت علميه الزم نمي

ت يكي از آن دو (كه علم صورت وجوب موافقت التزاميه، نبايد دو اصل با هم جاري شوند؛ زيرا بايد موافقت التزاميه به طهاردر 

  به چنين حكمي در واقع دارد) وجود داشته باشد.

طهارت واقعي زاميه به اين ثمره نيز تمام نيست؛ زيرا از اين ثمره جواب داده شده كه مشكلي ندارد زيد قلباً موافقت الت

  يكي از دو اناء داشته، و ظاهراً به نجاست ظاهري دو اناء ملتزم شود. بنابراين اين ثمره صحيح نيست.
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  جهت ششم: حجّيت دليل عقلي

قبل از بحث قطّاع،  مرحوم آخوند بحث از حجّيت دليل عقلي را مطرح ننموده است، امّا شهيد صدر بعد از بحث اخذِ علم و

لبي كه به علماي نموده است. اصل بحث در مورد معارضه كلمات علماي اخباري با علماي اصولي است. مطا اين بحث را اضافه

  شود، به نقل از شهيد صدر است.اخباري استناد داده مي

و » ترتّب«و بحث » ضدّ«نمايند مانند بحث علماي اصولي در موارد زيادي از علم اصول به مقدمات عقليه استدالل مي

است؛ » دليل عقل« ؛ و حتي در بحث ادلّه حجّيت خبر واحد نيز يكي از ادلّه»مقدمه واجب«و بحث » تماع امر و نهياج«بحث 

تدالالت، وارد استنباط و در مباحث تعارض ادلّه نيز از استدالالت عقليه استفاده شده است. در علم فقه نيز بر اساس همين اس

  اند.احكام شده

در اعتقاد علماي اخباري، قطعي كه از مقدمات عقليه حاصل شود، حجّت نيست. يعني چنين ، ١در مقابل علماي اصولي

اند هم منجّز نيست). اخباريون با روش علماي اصولي مخالفت نموده و فرموده» بما هو احتمال«قطعي معذّر و منجّز نيست (حتي 

وجوب يا حرمت علمي معلوم شود؛ اگر هم وجوب يا حرمت بود. با مراجعه به آنها ممكن است » سّنت«و » كتاب«بايد به دنبال 

عملي معلوم نشد، با مراجعه به كتاب و سنّت، وظيفه عملي مكّلف معلوم خواهد شد؛ زيرا در شبهات تحريميه امر به احتياط،  و 

  د:اندر شبهات وجوبيه برائت جاري شده است. البته اخباريون نيز دليل عقلي را در دو مورد قبول نموده

ودِ آنها قابل اثبات خالف. قبل از شريعت: واضح است كه وجود خداوند متعال و نبي اكرم صّلي اهللا عليه و آله، با گفته 

  نيست. بنابر اين در اين موارد بايد به دليل عقلي تمسّك كرد.

ثال شوند؟ حكم به ايد امتب. بعد از شريعت: بعد از اينكه با مراجعه به كتاب و سّنت احكامي شرعي معلوم شدند، چرا ب

  لزوم اطاعت خداوند نيز با كمك عقل به دست خواهد آمد.

بايد از دليل عقلي نبه عبارت ديگر اين دو مورد نيز در عرض كتاب و سّنت نيستند، يعني در مرحله استنباط احكام الهي 

  كمك گرفت، بلكه بايد احكام شرعي از ادلّه شرعي (كتاب و سنّت) استنباط شوند.

 

                                                             
يون دفاع كرده است. اين كتاب اخباري را در سي مسأله اساسي بيان نموده، و سپس از نظريه اخبارفوارق بين نظر علماي اصولي و » كتاب االصول االصيلة«. مرحوم فيض در ١

  براي به دست آوردن اختالفات بين اصوليون و اخباريون كتاب خوبي است.


