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شروع شد. دو « الحجج و االمارات»در سال گذشته مباحث مقصد ششم از کتاب کفایة االصول یعنی 

 .1ز در همان سال به اتمام رسیدبه عنوان مقدمه برای ورود به بحث امارات، نی« ظنّ»و « قطع»بحث 

مباحث خارج اصول بر اساس کتاب کفایه است. بعد از بحث قطع و ظنّ، در کتاب کفایه از امارات بحث 

را مطرح « سیره»، امّا شهید صدر قبل از بحث از امارات، بحث 2شده است. بنابراین باید وارد بحث امارات شد

. به عبارت دیگر 3نیست« امارات»یا مبحث « ظنّ»یا مباحث « طعق»نموده است. مبحث سیره داخل در مباحث 

را مطرح نموده، امّا شهید صدر « ظنّ»و « قطع»تنها دو مقدمه « امارات»مرحوم آخوند برای ورود به مبحث 

را نیز مطرح نموده است؛ زیرا در امارات پیش رو، به سیره استناد شده است، به « سیره»مقدمه سومی به عنوان 

از سیره استفاده شده است. پس باید از سیره بحث شود « خبر واحد»و « ظواهر»ان مثال برای اثبات حجّیت عنو

 و نقش آن برای فقیه معلوم شود.

ا شد، امّ  «امارات» وارد مباحث« ظنّ»و « قطع»در نتیجه هرچند بر طبق کتاب کفایه باید بعد از بحث از 

 شود:مطرح می« سیره»مبحث به تبع شهید صدر مقدمه سومی به عنوان 

 

                                                           

 . مرحوم آخوند فرموده مباحث قطع جزء علم اصول نیست بلکه به عنوان مقدمه برای بحث امارات است.1

 است.« ظهورات». اولین بحث از امارات معموالً بحث 2

 ث آینده اشاره خواهد شد که مبحث سیره داخل در بحث امارات نیست.. در مباح3
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 «سیره»مبحث 

و « قالءسیره ع»در بحث از سیره در سه بحث مجزا و مستقلّ باید بحث شود. این سه بحث عبارتند از 

 شود.، که به ترتیب به بحث از هریک پرداخته می«عرف»و « سیره متشرّعه»

 

 بخش اول: سیره عقالء

به آن  ستقلّیم بحث نشده و شاید اولین کسی که مبحث در کالم علماء به صورت مستقلّ« سیره عقالء»

لماء عکلمات  در ضمن مباحث دیگر، در« سیره عقالء»اختصاص داد، شهید صدر باشد. تعاریف مختلفی برای 

شده  استعمال ان معنیدر نظر علماء یک معنی مرتکز واحد داشته و به هم« سیره عقالء»وجود دارد؛ امّا همیشه 

قالء ر سیره عاحد ده کاربرد آن در کلمات یکسان است. به عنوان مثال گفته شده عمل به خبر واست؛ زیرا نحو

ان در این عنو ردهایوجود دارد، و یا گفته شده استعمال لفظ در معنای عرفی بر طبق سیره عقالست. تمام کارب

ر دو پا د ن رویرفتن انساکلمات علمای مختلف، مشابه یکدیگر است. به عنوان مثال هیچگاه گفته نشده راه 

 رد!سیره عقالء وجود دارد! و یا گفته نشده غذا خوردن با دست راست در سیره عقالء وجود دا

رود و در تمام مواردی که این عنوان به کار به عبارت دیگر در تمام مواردی که این عنوان به کار می

مال در جهت ایجابی و سلبی، نشان از معنای رود، معنای واحدی وجود دارد. اشتراک در کاربرد و استعنمی

 .1واحد است

 شود؛ امّارد نمیارائه نشود، خللی به بحث وا« سیره عقالء»با توجه به توضیح فوق اگر تعریفی برای 

حث بیک جهت از  نیز« سیره عقالء»کند تا دقّت و التفات به آن ایجاد شود. بنابراین تعریف تعریف آن کمک می

 تصاص خواهد داد:را به خود اخ

 

 الجهة االولی: تعریف سیرة العقالء

تعریف سیره عقالء باید بر اساس معنای مرکوز واحد در ذهن علماء باشد، یعنی قبول شده که معنای 

رسد آن معنای واحد در اذهان شود. به نظر میواحدی برای سیره عقالء وجود دارد که به توضیح پرداخته می

                                                           

مواردی که به کار  ه، امّا درمال شد. اگر تنها اشتراک استعمال تنها در معنای ایجابی باشد )یعنی در مواردی که استعمال شده به یک معنی استع1

ه است، امّا در به کار رفت نی در مواردی که استعمال شده به معانی مختلفیر معنای سلبی باشد )یعرود به معانی مختلفی باشد( و یا تنها دنمی

 ء ندارد.رتکاز علمااان در مواردی که به کار نرفته، یک معنی واحد داشته باشد(، در این صورت این اشتراک داللت بر معنای واحد آن عنو
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در این تعریف از سه عنوان «. الناشئ من العقل العملی فی ما یتعلّق بنظام المجتمعسلوک الناس »این است 

 شود:استفاده شده که به توضیح هر یک پرداخته می

« سلوک عملی»شود سیره عنوانی برای الف. سلوک الناس: با توجه به این عنوان در تعریف معلوم می

ندارد. سلوک عملی ممکن است در عمل خارجی « شیء» و« جوهر»و « علم»و « اعتقاد»است و ارتباطی با 

به معنای عرفی؛ و یا در عمل ذهنی تجسّد یابد مانند سیره عقالء بر اعتبار  1تجسّد یابد مانند سیره بر تلفظ الفاظ

ملکیت برای کسی که شیء مباح را حیازت کرده، و یا سیره عقالء بر اعتبار حقّ برای کسی که تألیف کرده است. 

 براین مراد از سلوک عملی مردم، اعمّ از عمل خارجی و اعتبار ذهنی است.بنا

نوان یست. به عها سلوک بسیاری دارند امّا همه ناشی از عقل عملی نب. الناشئ من العقل العملی: انسان

روی دو  روند )نه چهار دست و پا، و نهای روی دو پا راه میها به طور متعارف برای رفتن به نقطهمثال انسان

 بندند )تا آب داخل آنها نرود(، و یا وقتی گرسنهروند چشم و دهن را میدست( و یا وقتی در آب فرو می

 خورند )نه آب(، امّا صحیح نیست گفته شود این امور داخل در سیره عقالست!شوند غذا میمی

الح حکماست نه به اصط« عقل عملی»سلوک ناشی از عقل عملی، داخل در سیره عقالست. مراد از 

قوّه »و « قوّه درّاکه». توضیح اینکه انسان در علم حکمت دارای قوایی است که تقسیم به 2اصطالح اصولیون

باشد که مختصّ انسان است و در حیوان می« قوه عاقله»شوند. یکی از قوای انسان که درّاکه است می« فعّاله

شده است. این تقسیم به لحاظ مدرَک « عقل عملی»و « عقل نظری»نیز تقسیم به « قوه عاقله»وجود ندارد. 

است نه به لحاظ مدرِک یا قوه؛ زیرا تنها یک قوه وجود دارد که مدرَکات متفاوتی دارد. یعنی اموری که توسط 

گفته شده، مانند آنچه « عقل نظری»شود، گاهی مرتبط با رفتار و فعل انسان نیست که به آنها این قوّه درک می

شود؛ و گاهی مرتبط با فعل و رفتار انسان است )انسان به تدبیر امور نیز ه و امور کلی فهمیده میاز فلسف

گفته شده است. پس یک عقل « عقل عملی»پردازد به نحوی مصلحت داشته و فاقد مفسده باشد(، که به آنها می

شد: تدبیر بدن؛ تدبیر منزل؛ و تدبیر بااست که دو قسم مدرَک دارد. عقل در مقام تدبیر دارای سه گونه تدبیر می

اجتماع؛ تدبیر بدن مانند اینکه انسان کجا برود و کجا نرود و یا اینکه لباس بپوشد، و تدبیر خانه مانند اینکه در 

مسکن چگونه باشد و چه کاری برای درس خواندن بچه انجام دهد، و تدبیر جامعه )محله باشد یا شهر یا استان( 

                                                           

 . تلفظ یک عمل جوارحی است.2

 است. . عقل عملی در اصول همان حُسن و قبح1
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و مسائل بهداشت و درمان و مسائل نحوه آمد و شد. تمام این امور توسط قوه عاقله )عقل  مانند مسائل جنگ

 .1شودعملی( انجام می

ه خواهد عدی کبهر سلوکی که ناشی از عقل عملی باشد، داخل در سیره عقالئی است )البته همراه قید 

 آمد(.

ل دابیر عقست. تو منزل و اجتماع ا ج. فی ما یتعلّق بنظام المجتمع: سلوک عقل عملی در سه جهت بدن

دن(، یا ب)تدبیر  وشیدنعملی در بدن و منزل، داخل در سیره عقالء نیست. به عنوان مثال نباید گفته شود لباس پ

 در خانه زندگی کردن )تدبیر منزل( داخل در سیره عقالست.

م لحت احکار مصدالم فقها بنابراین تنها مصلحت اجتماعی در سیره عقالء حائز اهمّیت است )بر خالف ک

ص ای شخکه مصلحت شخصی مدّ نظر آنهاست. به عنوان مثال نماز دارای مصلحت است که این مصلحت بر

لحت شخصی باشد )هرچند ممکن است نماز مصلحت اجتماعی هم داشته باشد، امّا مراد فقهاء مصنمازگزار می

 است(.

 

 13/06/96  2ج

 تعریف مختصر سیره عقالء

 امی برایقالء نعسیره عقالء همان سلوک اجتماعی مشترک بین تمام افراد عاقل است. پس سیره گفته شد 

 سیره عملی بوده و ارتباطی به اعتقاد و تصور و تصدیق و ایمان و یا شیء و جوهر ندارد.

باشد. دار مینزد علمای اصول جمع عاقل به معنی کسی است که از قوّه عاقله برخور« عقالء»عنوان 

قل را عانسته و داقله عانطور که گفته شد مراد عقل عملی در اصطالح حکماست که انسان را دارای قوّه درّاکه هم

خیص اع( را تشکنند. عقل عملی مصالح و مفاسد )مرتبط با شخص یا خانواده یا اجتمتقسیم به نظری و عملی می

 عقل عملی ارد که تفکیک بین عقل نظری وبارت علمای اصولیون، ابهامی وجود ددهد. بنابراین در این عمی

ست. به ایز نشده اده ننشده؛ و نیز تفکیکی بین تدبیر عقل عملی نسبت به جامعه از تدبیرش نسبت به بدن و خانو

 هر حال مراد علماء اصول همین است.

اس السلوک االجتماعی المشترک بین الن»توان به صورت خالصه بیان نمود تعریف جلسه گذشته را می

شود تعریف مختصرتری ارائه . پس می1برای خروج سیره عرفیه است« التابعین لعقولهم»عنوان «. التابعین لعقولهم

                                                           

وین که این عنا ست. واضح استابه وجود آمده که بین منزل و جامعه « مدیر مدرسه»و  «وزیر»مانند با عناوینی البته اکنون تدابیر دیگر . 2

شود ه میها گفتاز انسان ایجامعه به مجموعهباشند. میاینها بخشی از جامعه  تحت تدبیر منزل نیستند؛ و تحت تدبیر جامعه نیز نیستند؛ زیرا 

 ند.راو زندگی اجتماعی د که به سببی )اعتقادی یا ...( در کنار هم جمع شده
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مردم تابع عقل عملی آن هم به لحاظ تدبیر « عقالء»که مراد از « السلوک االجتماعی المشترک بین العقالء»نمود 

 اجتماع است.

 

 سیره عقالء تفاوت نظر مشهور و نظر مختار در تعریف

شهور متالفی با باشد، و در معنای سیره عقالء اختعریف فوق به عنوان تعریفی مناسب برای سیره عقالء می

هور ا نظر مشکته بوجود ندارد )پس سیره در نظر مختار دارای معنای دیگری نیست(. نظر مختار تنها در دو ن

 تفاوت دارد:

 

 «سیره»الف. تفاوت در تفسیر 

ظر مشهور همان سلوک اجتماعی عقالست، امّا در نظر مختار همان سلوک اجتماعی مؤیّد از در ن« سیره»

ناحیه عقالست )هرچند اصالً چنین سلوکی نداشته باشند(. این تفاوت موجب اختالف معنی نیست بلکه اختالف 

ه زید در تعریف باشد کمی« حیوان ناطق»اسمی برای « انسان»در تفسیر از آن عنوان است. به عنوان مثال 

در این صورت زید و عمرو در معنی «. ارذل مخلوقات»گوید ، امّا عمرو می«اشرف مخلوقات»گوید انسان می

انسان اختالف ندارند )یعنی هریک معنایی غیر از دیگری برای انسان قائل نیستند(، بلکه در تفسیر این معنی 

را لفظ انسان برای طبیعی جامع بین افراد است. به عنوان اختالف دارند )یعنی در فهم معنی اختالف دارند؛ زی

شاهد هر دو استعمال واحدی دارند و اختالفی در استعمال نیست و هر دو انسان را صادق بر زید دانسته و 

دانند(. در این بحث نیز در استعمال سیره عقالء اختالفی با مشهور وجود ندارد، پس معنای صادق بر این کوه نمی

 .2در نظر مختار و نظر مشهور واحد استسیره 

بنابراین برای تحقّق سیره فقط تأیید عقالء کافی است؛ زیرا در سالهای قبل جوامع مشترک بشری نبوده و 

ای از جوامع متعدّد بشری وجود داشته است )نه جامعه واحد(. به عنوان مثال دو هزار سال قبل جوامع پراکنده

توجه به شرائط محیطی متفاوت سلوک اجتماعی متناسب با آن شرائط برایشان پیدا  ها وجود داشته که باانسان

اند. به هر اند که چند هزار سال با فرد خارج از خودشان مالقات نداشته. بعضی قبائل وجود داشته3شده است

                                                                                                                                                                                     

 باشد.می« بما هم تابعون للعقل»باشد؛ امّا سیره عقالء همان سیره مردم می« بما هم هم». سیره عرفیه همان سیره مردم 1

عمرو بگوید  ن است امّاید انساعمرو یک شبه از دو ببینند و زید بگو. البته ممکن است در تطبیق اشتباه و اختالف شود، نظیر اینکه زید و 1

 انسان نیست؛ این فقط اختالف در تطبیق است نه اختالف در معنی و یا اختالف در تفسیر.

دیده اجتماعی اند، لذا گاهی بین دو زبان اصالً اشتراکی وجود ندارد. زبان یک پنیز شخص یا اشخاصی آن را وضع نکرده« زبان». در مورد 2

اند مانند زبان عربی، و برخی کمتر پیچیدگی دارند )به اعتقاد ها بسیار پیچیدهاست که در طول سالیان متمادی به وجود آمده است. برخی زبان
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ائط جغرافیایی نیز شر« زبان»های جغرافیایی و محیطی در سلوک مردم تأثیر دارد )حتی در حال عمدتاً پدیده

شود بر خالف مناطق سرد(. بنابراین اثر دارد، به عنوان مثال در هوای گرم عمدتاً برای تکلّم دهان زیاد باز می

 یک سیره واحد بین تمام عقالء در تمام امکنه و تمام ازمنه وجود ندارد.

ک را بپذیرند، سیره اگر سلوک اجتماعی در یک جامعه باشد و سائر عقالء در محدوده آن عرف این سلو

عقالء تحقّق یافته است. به عنوان مثال در یک جامعه ازدواج با محارم جائز بوده و عقالء نیز در محدوده آن 

کنند. در این صورت ازدواج آنها با محارم داخل در دانند یعنی با آن زن ازدواج نمیجامعه آن را صحیح می

بر ازدواج با محارم نیست، بلکه سیره بر صحّت این ازدواج )اعتبار سیره عقالست. البته دقّت شود سیره عقالء 

 زوجیت برای آن زن( است؛ زیرا این سلوک بین یک جامعه است که از ناحیه عقالء تأیید شده است.

پس در مواردی اختالف با مشهور وجود دارد، به عنوان مثال در بیع خمر یک مسلمان به مسلمان، مشهور 

امله نزد عقالء صحیح و نزد شارع باطل است؛ امّا در نظر مختار این معامله )با این پیش فرض که اند این معگفته

بیع خمر بین مسلمین باطل است( نزد عقالء نیز باطل است. این اختالف با مشهور در معنی نیست بلکه فقط 

ر اعراف غیر مسلمان نیز اختالف در مصداق است نظیر اختالف در شبهی که از دور دیده شده است. یعنی سائ

دانند. نظیر اینکه فرض شود در یک عرف خاصّ تمام اموال میّت به زوجه وی چنین بیعی را صحیح نمی

کنند. این سیره نیست رسد، در این صورت سائر عقالء آن اموال را بعد از موت زید با زوجه وی معامله میمی

ت برای زوجه شود؛ امّا در این جامعه اعتبار ملکیت شده که در تمام جوامع پس از مرگ شوهر، اعتبار ملکی

است و از سوی تمام عقالء تأیید شده )لذا سیره تمام عقالء بر اعتبار ملکیت برای این زن در این جامعه است(. 

مثال دیگر اینکه اگر مسلمانی با محرم خودش ازدواج نماید، در نظر مشهور این نکاح نزد مسلمین باطل و نزد 

س مثالً صحیح است؛ در حالیکه در نظر مختار نزد مجوس هم باطل است. این موارد فقط اختالف در مجو

 تطبیق است.

 

 14/06/96  3ج

های عاقل است، در جلسه قبل گفته شد در نظر مشهور سیره همان سلوک مشترک بین تمام مردم و انسان

ت. به عنوان مثال اگر مجوسی با محرم ازدواج نماید، که در نظر مختار فقط مورد تأیید بودن تمام عقالء کافی اس

نزد تمام عقالء صحیح است، و اگر مسلمانی خمر بفروشد نزد تمام عقالء معامله باطل است. پس مراد این است 

                                                                                                                                                                                     

و یا سه هزار است های موجود دها را ایجاد کنند(. تعداد زبانترین زبانما اگر چندین انسان بزرگ هم کنار هم باشند قادر نیستند حتی ساده

 های اصلی پنج یا شش تاست؛ امّا زبان های از بین رفته بسیار بیشتر از این مقدار بوده است.که بسیاری مشترک هستند و زبان
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که بطالن و صحّت مورد قبول عقالء باشد، نه اینکه آن معامله مورد عمل عقالء باشد. این تفاوت اول بین نظر 

 نظر مختار است.مشهور با 

 

 «عقالء»ب. تفاوت در تفسیر 

است، که هر انسان یک فرد از افراد عقالست. انسان عاقل به « انسان عاقل»جمع « عقالء»در نظر مشهور 

معنای عاقل به عقل عملی است. اگر سیره عقالء بر امری باشد، هر انسان عاقل این اعتبار را دارد. به عنوان 

ه عقالء سبب ملکیت باشد، پس هر انسان عاقل که از عقل عملی تبعیت نماید، اعتبار مثال اگر حیازت در سیر

کند. البته هر انسان عاقلی که از قوّه عاقله تبعیت کند و آن قوّه هم به خطا ملکیت برای شخص حیازت کننده می

قوّه عاقله خطا نکند، همه . اگر 1بین و دچار خطا نشودنرفته باشد یعنی قوّه عاقله وی مغلوب نشده و یا کوته

ارد(، به عنوان کنند )زیرا اگر خطا نباشد، قوّه عاقله همیشه حرف واحدی دها طبق سیره عقالء عمل میانسان

کنند نیز ظلم را های عاقل که از عقل عملی تبعیت مینزد عقالء قبیح است یعنی تک تک انسان« ظلم»مثال 

 است.« عقالء»نوان دانند. این تفسیر مشهور از عقبیح می

صحیح نیست. توضیح اینکه در نظر مختار « عقالء»همانطور که در مباحث قبل اشاره شد، این تفسیر از 

ها هستند که در اثر زندگی اجتماعی، خواسته و یا ناخواسته به سلوکی خاصّ ای از انسانمجموعه« عقالء»

نخواهند بود. پس حاصل « عقالء»ها فردی برای نسانتک ااسم جمع بوده، و تک« عقالء»اند. بنابراین رسیده

نام دارد. به « سیره عقالء»هاست که ها که هر یک عضو مجموعه هستند، برخی از سلوکزندگی اجتماعی انسان

عبارت دیگر سیره عقالء توافقی بین اذهان نیست، بلکه نتیجه عادی زندگی اجتماعی است )به عنوان مثال زبان 

است که توسط کسی به وجود نیامده بلکه نتیجه قهری زندگی اجتماعی انسان است. زبان از نیز یک پدیده 

                                                           

طای ت بلکه خای از قوای دیگر مانند قوّه شهویه شود. این خطای قوّه عاقله نیسشود، مگر مغلوب قوّه. در حکمت قوّه عاقله دچار خطا نمی1

رود. طبیعت ال میود، باقوّه عاقله مغلوبه است. نظیر این مطلب در حرکت طبیعی و قسری گفته شده است. اگر سنگ به سمت باال پرتاب ش

باره به مام شود، دورود. در این صورت اگر اثر قسر تسنگ اقتضاء حرکت به سمت مبدأ زمین دارد، امّا به سبب اثر قسری به سمت باال می

اقله به عبرود قوّه  رود، و اگر اثر قوّه شهویه از دستاگر قوّه عاقله دچار فریب قوّه شهویه شود به سمت شهوت می گردد.ین برمیسمت زم

ست دچار قصور اند حتی اگر مغلوب نشود. پس قوّه عاقله ممکن ارسد؛ امّا اصولیون قابلیت خطا برای قوّه عاقله را قبول نمودهواقع مطلب می

 شود.و خطا 
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را برای این شیء « درخت»آواهای بسیط شروع شده و به این زبان پیچیده رسیده؛ نه اینکه مثالً کسی نام 

 .1را برای آن شیء گذاشته باشد(« کوه»انتخاب نکرده و نام 

 

 15/06/96  4ج

 ة: الفارق بین السیرة و البناء و االرتکازالجهة الثانی

ار کقالء به اف به عبحث شد، امّا در لسان علماء دو عنوان دیگر نیز به صورت مض« سیره عقالء»در مورد 

و « عقالء بناء»از « الءسیره عق»علماء در کلمات علمی کثیراً به جای «. ارتکاز العقالء»و « بناء العقالء»رود: می

ید ا سیره بابکنند. تفاوت این دو عنوان استفاده می« ارتکازات عقالء»و « بناءات عقالء»و یا « ءارتکاز عقال»

 توضیح داده شود:

 

 «بناء عقالء»با « سیره عقالء»تفاوت 

 نیز« قالءبناء ع»اند همان سلوک عملی مردم است. برخی گفته« سیره عقالء»همانطور که توضیح داده شد 

 سلوک عملی عقالست. به معنی همان سیره و

را  «ناء عقالءب»و « سیره عقالء»برای درستی این مطلب باید در کلمات علماء تتبّع و بررسی شود که آیا 

 برند.عنی مختلف به کار میبرند و یا به دو مبه یک معنی به کار می

اء بر ان مثال بنواست. به عن« التزام»و « قصد»بدون اضافه به عقالء « بناء»به هر حال، معنای عرفی 

ان هم« قالءبناء ع»دیدار کسی ندارم یعنی قصد ندارم. اگر در اضافه به عقالء هم به همین معنی باشد، پس 

رد، و وجود دا قالئیعالتزامات عملی عقالء خواهد بود. به عبارت دیگر التزامات عقالئیه در مواردی که سیره 

ت(. به حی اس)بر خالف سیره که عملی جوارحی یا جوان التزام به این سلوک یک حالت ذهنی و روانی است

 .است« ءبناء عقال»عنوان مثال التزام به اعتبار ملکیت برای کسی که مال مباح را حیازت کرده، 

 

                                                           

د مورچه که حتی در مانن)ها قرار داده امّا در حیوانات دیگر یک موهوب الهی است که خداوند متعال در انسان« قوّه عاقله». در نظر فالسفه 1

قبل ن سال ه در هزارااست ک دارای زندگی اجتماعی هستند( قرار نداده است؛ امّا در علم امروز طبیعیات این قوّه هم حاصل زندگی اجتماعی

 بوده است. البته اینکه این کالم فی نفسه صحیح است یا نه، خارج از بحث است.
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 «سیره عقالء»با « ارتکاز عقالء»تفاوت 

ثال عنوان م هباشد. بارتکاز یک امر ذهنی بوده و به معنی تصدیقاتی است که مرکوز در اذهان عقالء می

وسط عقالء ار حقّ تنی اعتباست. سیره عقالء بر حقّ التألیف به مع« حقّ التألیف»ارتکاز و سیره و بناء عقالء بر 

است؛ و  رای مؤلفبحقّ  برای مؤلّف است؛ و بناء عقالء بر حقّ التألیف به معنی قصد و التزام عقالء به اعتبار

 ق به اینتصدی ون است که تصدیق عقالء به وجود حقّ برای مؤلّف ارتکاز عقالء بر حقّ تألیف به معنی ای

 شد(؛ده باسلوک، یک تصدیق مرتکز و جاافتاده است )ولو این حقّ در طول اعتبار خودشان به وجود آم

سیره » ه همین سبب،است. ب« تصدیق ذهنی»و ارتکاز « التزام قلبی»سلوک عملی، و بناء « سیره»بنابراین 

 و روانی مری ذهنیاتباین مصداقی دارند زیرا سیره سلوک عملی است، امّا ارتکاز « کاز عقالءارت»و « عقالء

وان مثال در د. به عنز باشاست؛ امّا مورداً ارتکاز اعمّ است، یعنی ممکن است سیره وجود نداشته باشد امّا ارتکا

نشده  ی محقّقین حقّیف و اعتبار چنزمان شارع ثبوت حقّ برای مؤلّف امری مرکوز بوده، هرچند اصالً حقّ تأل

روع شسال از  صدها بود؛ زیرا حقّ تألیف بعد از پدید آمدن صنعت نشر به وجود آمده و صنعت نشر نیز بعد از

د ا سال بعه صدهکاسالم بوده است )حقّ تألیف یعنی حقّ نشر یک تألیف، و نشر نیز همان چاپ و تکثیر است 

ه وجود ریامّا خودِ س رتکاز این سیره در آن مقطع زمانی و مکانی وجود داشته،به وجود آمده است(. بنابراین ا

 ن است، ومل انساعصغرای احترام به « حقّ تألیف»نداشته است. علّت اینکه ارتکاز وجود داشته این است که 

ر کسی مثال اگن ها قبل از زمان نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله وجود داشته است. به عنواعمل انسان از سال

 حقّ »و « حقّ الحیازة»کرده است. حقوقی مانند کرد، حقّ پیدا میماهی صید کرده یا سنگ و هیزم جمع می

ش دارای سبت به عملنهمه از مصادیق این کبری هستند که انسان « حقّ االختراع»و « حقّ التألیف»و « اإلحیاء

 حقّ است.

 

 تذییل: تفاوت سیره و ارتکاز

. در واقع دو تفاوت بین سیره و ارتکاز بیان شده 1ارتکاز گفته شده که در سیره وجود ندارددو اثر برای 

 شوند:است که بررسی می

 

                                                           

 شود.دیگری ندارد، در همین بحث مطرح می. این بحث مرتبط با بحث سیره نیست امّا به دلیل اینکه ارتکاز بحث مستقلّ 1
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 عدم داللت سکوت از ارتکاز عقالئی بر امضاء

تصدیق به آن است. در نظر مشهور، سکوت « ارتکاز»سلوک عملی، و « سیره»همانطور که گفته شد 

نای امضای سیره است؛ امّا سکوت شارع در مقابل ارتکاز، داللتی بر امضاء ندارد. به شارع در برابر سیره به مع

عنوان مثال ارتکاز عقالئی داللت بر وجود حقّ برای عمل انسان داشته و شارع هم نسبت به آن سکوت کرده 

سی که مال مباح را است؛ امّا این سکوت داللتی بر امضاء ارتکاز عقالئی ندارد. از سوی دیگر در سیره عقالء ک

شده، و شارع در شود. به عنوان مثال در عصر شارع کسی که ماهی صید کرده مالک میحیازت نماید، مالک می

 مورد ملکیت صیاد سکوت نموده است. ظهور این سکوت، در امضای شارع نسبت به ملکیت صیاد است.

ز در برخی موارد، ظاهر در امضاء شهید صدر با نظر مشهور مخالفت نموده و سکوت بر ارتکاز را نی

دانسته است. ایشان فرموده اگر ارتکازی باشد که مصادیق عدیده دارد، و یک مصداقش در عصر شارع محقّق 

شود، در این صورت سکوت شارع بر این مصداق، امضای تمام مصادیق است. به عبارت دیگر در این موارد، 

صغرای احترام عمل انسان است، و مصادیق « حقّ تألیف»ده که کلّ ارتکاز امضاء شده است. ایشان مثالی ز

است. در زمان شارع مؤلّف نبوده )زیرا صنعت چاپ « حقّ إحیاء»و « حقّ حیازت»دیگر احترام عمل انسان 

نبوده است(، امّا صید و حیازت وجود داشته است. شارع در مقابل حیازت و صید سکوت نموده، لذا استفاده 

نیز داخل در این امضاء « حقّ تألیف»مام ارتکاز عقالء بر احترام عمل انسان را امضاء نموده، که شود شارع تمی

 است.

بررسی این دو مطلب )که سکوت در برابر سیره، امضاء است؛ و سکوت در برابر ارتکازی که یکی از 

 مصادیق در زمان شارع تجسّد پیدا کرده، امضاست( در آینده انجام خواهد شد.

 

 کاز مانع انعقاد اطالقارت

تفاوت دوم بین سیره و ارتکاز در جایی است که دلیل مطلقی بر خالف آنها وارد شود. اگر ارتکاز عقالئی 

شود. به عنوان مثال تقدّم اهمّ بر مهمّ شکل گرفته و اطالقی وارد شود، این ارتکاز از ابتدا مانع انعقاد اطالق می

جات یک مرغ با نجات یک گوسفند در تزاحم باشد، مالیت گوسفند موجب در تزاحم، امری مرکوز است )اگر ن

، و «هیچگاه دروغ نگو تا در زندگی رستگار شوی»شود(. اگر پدری به فرزندش بگوید تقدیم نجات وی می

فهمد که باید دروغ در این صورت همین فرزند هم می« پولهای پدرت کجاست؟»روز بعد دزدی از وی بپرسد 

شود. بنابراین فرزند با دروغ می« هیچگاه دروغ نگو»ان ارتکاز تقدیم اهمّ، مانع انعقاد اطالق در بگوید. هم

گفتن، از دستور پدر تخلّف نکرده، بلکه متوجه شده دستور پدر شامل این مورد نیست. به عبارت دیگر تزاحم 



 11 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

11 

 

ل دیگر اینکه ادلّه ذامّ غیبت بین حفظ مال و حفظ صداقت پیش آمده که معلوم است حفظ مال اهمّ است. مثا

 کننده اصالً شامل مشورت در خواستگاری و مانند آن نیست، نه اینکه این موارد تخصیص آن ادلّه باشد!

 

 19/06/96  5ج

 الجهة الثالثة: معنی اعتبار السیرة

ماء بسیار شود. از سویی در لسان علشود و سپس معنی اعتبار سیره عقالء بیان میای ذکر میابتدا مقدمه

و یا « الظهور حجّةٌ للسیرة»شود نوان مثال در علم اصول بسیار گفته میشود، به عاستفاده می« سیره عقالء»از 

و یا « التلف تحت الید، موجبٌ للضمان للسیرة»شود ، و یا در علم فقه گفته می«خبر الواحد حجّةٌ للسیرة»

پس در استدالالت فقهاء و اصولیون بسیار از سیره «.  للسیرةالعقد الزمٌ»و یا « اموال االنسان محترم للسیرة»

شود. حجج نزد عقالء استفاده شده است؛ و از سوی دیگر سیره عقالء از حجج نیست و متّصف به حجّیت نمی

 است.« قطع»مانند خبر واحد و « اماره»و « اصل عملی»اصولیون فقط منحصر در 

 

 انی عرفی و منطقی و اصولیبررسی دخول سیره عقالء در حجج به مع

حجّت غیر از معنای اصولی، دو معنای عرفی و منطقی هم دارد، که سیره داخل آن دو هم نیست. توضیح 

است، مانند قول اهل خبره از جمله طبیب که مورد احتجاج نزد عرف است. « ما یحتجّ به»اینکه حجّت عرفی 

، زیرا حجّیت نزد عقالء عین «خبر الواحد حجّةٌ للسیرة»بگوید تواند به سیره احتجاج نماید و فقیه و اصولی نمی

شود گفت خبر واحد حجّت عقالئی است به دلیل سیره عقالء در عمل به آن!(، و حجّیت نزد مدّعاست )نمی

شارع مرتبط به عمل عقالء نیست )اینکه عقالء به آن عمل نمایند، ربطی ندارد که نزد شارع حجّت باشد(. پس 

 معنای عرفی شامل سیره نیست. حجّت به

مشتمل بر صغری و کبری است )نتیجه از قیاس خارج است(. واضح است « قیاس»حجّت منطقی نیز 

سیره عقالء دو گزاره و قضیه نیست تا قیاس باشد، بلکه سیره یک سلوک عملی است. البته در علم منطق گاهی 

حجّت منطقی، حدّ وسط است(، که سیره عقالء به این  شود )مراد اصولیون ازهم حجّت گفته می« حدّ وسط»به 

معنی هم حجّت منطقی نیست؛ زیرا هیچ قیاسی نیست که حدّ وسط آن سیره عقالء بوده، و نتیجه آن اصولی یا 

« توسیطی»اند وساطت حجج حکمی شرعی باشد. بنابراین سیره عقالء، حجّت منطقی هم نیست )لذا فقهاء گفته

 حالیکه رابطه حدّ وسط با نتیجه تطبیقی است(. است نه تطبیقی، در
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است. توضیح اینکه حجّت اگر به تکلیف فعلی شارع تعلّق « رمعذّ »و « منجّز»حجّت اصولی به معنای 

شود )تکلیف شود، و اگر به عدم تکلیف فعلی تعلّق گیرد، موجب تعذیر آن میگیرد، موجب تنجّز آن تکلیف می

ه در مخالف آن عقالً استحقاق عقوبت وجود دارد؛ و تکلیف فعلی معذّر، تکلیفی است فعلی منجّز، تکلیفی است ک

ممکن است به تکلیف « خبر واحد»و « ظهور»که در مخالفت آن استحقاق عقوبت نزد عقل نیست(. حجج مانند 

ممکن نیست « ءسیره عقال»؛ امّا «شرب این مایع حرام نیست»ای خبر دهد فعلی تعلّق گیرند، به عنوان مثال ثقه

زید شرعاً مالک این شیء است یا نیست، »شود گفت به تکلیف فعلی یا عدم آن تعلّق گیرد، به عنوان مثال نمی

به هر حال، حجّت اصولی چیزی است که بتواند تعلّق به تکلیف فعلی بگیرد، که سیره «. به دلیل سیره عقالء

 ت اصولی هم نیست.حجّ تواند به آن تعلّق گیرد. پس سیره عقالء،نمی

 

 معنای اعتبار سیره عقالء

همانطور که توضیح داده شد، سیره عقالء داخل حجج به معانی عرفیه یا منطقیه یا اصولیه نیست. پس مراد 

همان اعتبار سیره عقالست. توضیح اینکه در موردی که سیره عقالء بر آن قائم است،  از حجّیت سیره عقالء،

نیست: ایجابی؛ سلبی؛ سکوتی؛ به عنوان مثال خبر واحد در سیره عقالء حجّت )یعنی  شارع از سه موقف خارج

 باشد. موقف شارع یکی از سه مورد فوق است:منجّز و معذّر( می

« بما هو شارع»الف. شارع ممکن است در دائره مولویت خود، این سیره را قبول نماید. یعنی شارع 

تواند دائره مولویت یگری نماید، امّا خودش نیز یکی از موالی بوده و میتواند دخالتی در دائره مولویت دنمی

 خود را تعیین نماید.

ب. ممکن است این سلوک و سیره را در دائره مولویت خود، نفی نموده و آن را قبول نکند؛ یعنی عمل به 

 آن را کافی نداند.

یا بیانی داشته باشد که اعتبار آن بیان ج. ممکن است نسبت به آن سکوت نموده و بیانی نداشته باشد )و 

 ثابت نشده باشد(.

وجود یا عدم سیره عقالء در صورت اول و دوم مهمّ نبوده و اثری ندارد؛ امّا در صورت سوم، گفته شده از 

نسبت به خداوند « بما هم عقالء»شود شارع این موقف عقالء را پذیرفته است. عقالء سکوت شارع استفاده می

ها حرف دارند. به رفتار مکلّف در برابر خداوند متعال ساکت هستند، و فقط در دائره رفتار بین انسانمتعال و 

ها حجّت است و شارع از آن سکوت نموده است. فقهاء عنوان مثال خبر واحد نزد عقالء در دائره رفتار انسان

دانند بر اینکه خداوند این ، دلیل میاین سکوت را به ضمیمه سلوک عقالئی در دائره بین عبد و موالی عقالئی
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ها قبول نموده است. پس خبر واحد حجّت شده و موجب تنجیز یا تعذیر سلوک را در دائره بین خود و انسان

 شود.تکلیف فعلی می

اعتبار سیره در همین حدّ است که اگر به سکوت شارع ضمیمه شود، نتیجه آن منجّزیت و معذّریت در 

است. بحث اصلی در علم اصول در مورد این استفاده )که چگونه سکوت شارع، به معنای  دائره مولویت شارع

قبول این سلوک در رابطه بین انسان و خداوند است(، و محدوده آن است. مسأله اصولی فقط حجّیت در شبهات 

ستفاده نماید. به عنوان تواند از این سیره ااند که فقیه در کجا میحکمیه است، امّا به تناسب وارد این بحث شده

مثال تلف تحت ید، موجب ضمان است نزد عقالء، که این بحث مطرح شده که آیا شرعاً هم ضامن است؟ فقهاء 

هم ضامن است؛ و  اند که شرعاً از یک سیره و سکوت شارع )نسبت به ضمان شرعی و عدم آن(، استفاده نموده

ت. به عنوان مثال اگر زید سنگی به دست بکر دهد تا مثال برعکس که ترغیب نزد عقالء موجب ضمان نیس

شکست(، در شیشه دیگری را بشکند و بکر را ترغیب نماید )طوری که اگر ترغیب نبود، بکر نیز شیشه را نمی

این صورت ترغیب کننده نزد عقالء ضامن نیست. بنابراین چون مرّغِب در سیره عقالء ضامن نیست، و شارع از 

 است، در نتیجه ترغیب شرعاً سبب ضمان نخواهد بود )پس مجازات وی عقالً قبیح است(.این سکوت نموده 

شود. البته خود سیره عقالء که منجّز و در علم اصول از صحّت این برداشت و استنباط فقهاء نیز بحث می

« سکوت شارعنحوه استفاده امضاء از »معذّر نیست، و اینکه چه چیزی منجّز و معذّر است، مرتبط با بحثِ 

منجّز و معذّر است؛ و « ظهور»است. برخی سکوت شارع را ظهور حالی در تأیید دانسته، که در این صورت 

منجّز و معذّر است. بنابراین سیره عقالء، « قطع»رسند، که در این صورت برخی از سکوت شارع به قطع می

 شود.استدالل از آن استفاده میمقدمه ظهور یا قطع است و اعتبار آن به همین معنی است که در 

حکم اصولی همان حجّیت در شبهات حکمیه و حکم فقهی هر حکمی در شبهات حکمیه یا موضوعیه 

شود. اعتبار به همین معنی است که از سکوت و سیره یک حکم شرعی است که از سیره در آنها استفاده می

امور است که آیا استفاده امضاء از سکوت شارع  )اصولی یا فقهی( استفاده شود. پس مباحث سیره عقالء این

 شود؟ممکن است؟ و بر چه اساسی این استفاده می

به هر حال سیره عقالء، حجّت نیست؛ امّا جزئی از حجّت عرفی )ما یحجّ به( است، یعنی حجّت عرفی، 

 مجموع سیره عقالء و سکوت شارع است.

 

 20/06/96  6ج
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 الجهة الرابعة: اعتبار السیرة

شود حجّیت را حث در اصلِ اعتبار سیره عقالء است، یعنی آیا از کنار هم گذاشتن سیره و سکوت میب

باشد، لذا بحث حجّیت سیره عقالء در « غیرحجّیت»و یا « حجّیت»استفاده کرد؟ مصبّ سیره عقالء ممکن است 

 شود:دو مقام مطرح می

قول اهل »و « ظهور»و « خبر واحد»وان مثال الف. حجّیت: گاهی مصبّ سیره عقالء، حجّیت است. به عن

حجّت نیست. مصبّ این امور حجّیت به معنای « قیاس»و « خبرین متعارضین»نزد عقالء حجّت است، « لغت

 باشد.می« معذّریت»و « منجّزیت»

ب. غیر حجّیت: گاهی مصبّ سیره عقالء، اموری غیر از حجّیت است. به عنوان مثال سیره بر اموری نظیر 

باشد، نظیر اینکه حیازت نزد « حقّ یا استحقاق»و « احترام»و « سلطنت»و « والیت»و « ضمان»و « ملکیت»

سلطنت بر »و « سلطنت بر نفس»دارند؛ و یا انسان « والیت بر صغیر»است؛ و یا پدر و جدّ « مملّک»عقالء 

« تکلیف»دارد؛ و یا عاجز ن« تکلیف»است؛ و یا شخص مکرَه « ضمان»خود دارد؛ و یا اتالف سبب « اموال

 ندارد. مصبّ سیره عقالء در تمام این امثله، اموری غیر حجّیت است.

 شود:بنابراین بحث از حجّیت سیره عقالء، در دوم مقام مطرح می

 

 مقام اول: مواردی که مصبّ سیره، حجّیت است

ثقه نزد عقالء حجّت است؛ به عنوان مثال خبر « حجّیت»بحث در مواردی است که مصبّ سیره عقالء 

است. اگر عقالء تکلیفی داشته باشند که به فعلیت رسیده باشد، تعلّق خبر ثقه به آن تکلیف موجب تنجیز آن 

 شود.شود؛ و تعلّق خبر ثقه به عدم تکلیف فعلی نیز موجب تعذیر آن تکلیف میتکلیف می

در امانت و سرقت نزد عقالء، دقیقاً تکالیف عقالئی مانند وجوب ردّ امانت نزد عقالء، و حرمت خیانت 

دارند. فعلیت دائر مدار تحقّق موضوع در خارج « فعلیت»و « جعل یا تشریع»مانند تکالیف شرعیه دو مرحله 

عقالءً بر وی واجب است. تکالیف فعلی نیز ممکن « ردّ امانت»است. به عنوان مثال اگر امانتی نزد زید پیدا شد، 

آن، عقالً استحقاق عقوبت است( و یا غیرمنجّز )که در مخالفت آن، عقالً استحقاق  است منجّز )که در مخالفت

شود که منجِّزی بر آن اقامه شود مانند اینکه فردی ثقه، عقوبت نیست( باشند. تکلیف فعلی در صورتی منجّز می

خبار منجّز نبوده نسبت به زید، قبل از ا« حرمت تصرّف»خبر از ملک غیر بودن این شیء دهد. در این صورت 

تصرّف در آن  شود. اگر فردی ثقه خبر دهد مالک شیء اذن در تصرّف به زید داده،امّا بعد از آن منجّز می

 هرچند عقالءً حرام است امّا حرمت آن منجّز نیست.
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 مقدمه: حجّیت نزد عقالء و شارع

کند )که در د، آن تکلیف را منجّز میحجّیت نزد عقالء یعنی اگر خبر ثقه به تکلیف فعلی عقالئی تعلّق گیر

مخالفت آن تکلیف استحقاق عقوبت خواهد بود(؛ و اگر به نفی تکلیف عقالئی تعلّق گیرد، موجب تعذیر آن 

شود )که در مخالفت آن استحقاق عقوبت نخواهد بود(. البته بحث اصولی در اموری است که شبهه تکلیف می

خارج از مباحث علم اصول است. ابتدا چند نکته « حجّیت قول ذوالید»ند حکمیه باشد، امّا شبهه موضوعیه مان

 شود:در ذیل مقدمه توضیح داده شده، و سپس اصلِ بحث مطرح می

 

 نزد عقالء و عرف« حجّت»نکته اول: معانی دیگر 

؛ حجّت به این دو «ما یحتجّ به»؛ و «عمل کردن»نزد عرف و عقالء دو معنی دیگر هم دارد: « حجّت»

 معنی خارج از محلّ بحث است.

شود خبر واحد نزد عقالء حجّت است، در حالیکه مراد این است که عقالء به توضیح اینکه گاهی گفته می

کنند. این معنی ربطی به منجّزیت و معذّریت )معنای مورد بحث در علم اصول( ندارد. نظیر خبر واحد عمل می

کنند؛ و یا از شخص مورد اعتماد بگوید لذا عقالء به کالم وی عمل می« زید بهتر درس خوانده»اینکه گفته شود 

عمل « ذوالید»شود؛ و نظیر اینکه عقالء به قول که طبق آن عمل می« بهتر است از زید پارچه خرید نمایی»

نیست؛ لذا اگر کنند، که به معنای تعذیر و تنجیز نیست؛ و یا به اطمینان عمل میکنند امّا اطمینان منجّز یا معذّر می

رسد در کسی با تکلیفی مخالفت کند و بگوید اطمینان بر خالف آن داشتم، در این مورد معذور نیست )به نظر می

کنند، و تفکیک بین عمل و بین منجّزیت و معذّریت ذهن علماء نیز همین نکته بوده که عقالء به اطمینان عمل می

 آن نشده، لذا گفته شده اطمینان حجّت است(.

کنند. به عنوان مثال احتجاج می« قول علماء»و گاهی نیز حجّیت به معنای احتجاج است. عقالء کثیراً به 

کند. این احتجاج و استدالل به قول علمای فیزیک می« اندها تشکیل شدهاجسام از اتم»کند شخصی ادّعا می

ربطی به تنجّز و تعذّر )معنای محلّ بحث(  حتی در مواردی که تعذّر و تنجّز نیست، وجود دارد. پس احتجاج نیز

 ندارد.

 

 21/06/96  7ج

از محلّ بحث خارج است. محلّ « احتجاج کردن»و « عمل کردن»در نکته اول گفته شد حجّت به معنای 

 باشد.بحث در حجّیت به معنای اصولی )منجّزیت و معذّریت( می
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 «حجّیت نزد شارع»نکته دوم: مراد از 

و « خبر واحد»شود شود. به عنوان مثال گفته میرد بسیاری به شارع نسبت داده میدر موا« حجّیت»

ارع حجّت شنزد « اجماع منقول»و « شهرت فتوایی»و « ظنّ»و « قیاس»نزد شارع حجّت بوده، و « ظهور»

گونه پس چآید که حجّیت از امور واقعی بوده و نسبی نیست، ای به وجود مینیست. با توجه به این نکته، شبهه

مّا امزه بوده شود؟ به عنوان مثال ممکن است گفته شود این غذا نزد زید خوشمعنی می« حجّیت نزد شارع»تعبیر 

« الشارع عند»قید  شود گفت این دیوار نزد زید سفید بوده و نزد عمرو نیست! بنابرایننزد عمرو نیست؛ امّا نمی

 اه است؟به معنای نسبی بودنِ حجّیت است یا تعبیر اشتب

دارد.  ه توضیحنیاز ب« ظهور نزد شارع حجّت است»پاسخ اینکه این جمله صحیح است و تعبیراتی نظیر 

 شود:برای توضیح اینگونه تعبیرات یک مقدمه بیان می

ی جود خارجوعی که ؛ دوم امور واق«زید»امور بر چهار قسم است: اول امور حقیقی که وجود دارند مانند 

؛ «کتاب ید و اینزیت بین علقه ملک»؛ سوم امور اعتباری مانند «استحاله تناقض»یت دارند مانند نداشته امّا واقع

و « قیتفو»و « علّیت»؛ حجّیت نیز از امور واقعی )نظیر «وجود شریک الباری»و چهارم امور وهمی مانند 

حقّق تکه هیچ امر اعتباری در « واقعی واقعی»شوند به باشد. امور واقعی نیز تقسیم میمی«( امکان»و « استحاله»

در طول  ند، امّاعیت دارکه هرچند واق« واقعی اعتباری»آن دخالت ندارد مانند استحاله و مالیت طال؛ و به امور 

ینکه به . توضیح ایابند مانند مالیت اسکناس، و اهانت )اهانت از امور واقعی اعتباری استیک اعتبار واقعی می

ین عمل اشود؛ امّا اگر آن شخص اذن دهد، واقعاً محسوب می« اهانت»دن جلوی کسی عنوان مثال پا دراز کر

 اهانت نخواهد بود(.

. بنابراین اگر شارع اذن در عمل به 1است« واقعی اعتباری»نیز از امور « حجّیت»با توجه به این مقدمه، 

د. نظیر اینکه اگر شارع اذن در عمل به کن، آن طریق در طول این اعتبار شارع، واقعاً حجّیت پیدا می2طریقی دهد

شود )یعنی اگر خبر ثقه به تکلیفی فعلی تعلّق خبر ثقه در دائره تکالیف خود دهد، حجّیت خبر ثقه واقعی می

گیرد، واقعاً در مخالفت آن تکلیف استحقاق عقوبت عقلی خواهد داشت(. به عبارت دیگر نفسِ حجّیت هیچگاه 

یت به معنای منجّزیت بوده و منجّزیت به معنی عدم قبحِ عقوبت است. عدم قبح نیز شود )زیرا حجّاعتباری نمی

                                                           

ر غیرقطع دمحلّ بحث  ز آنجاامور واقعی اعتباری هستند. ا . یکی از حجج یعنی قطع نزد مشهور از امور واقعی واقعی است، و سائر حجج از1

 ست.ای اعتباری ر واقعاست، لذا گفته شده حجج از امور واقعی اعتباری هستند. البته قطع نیز در نظر مختار اگر حجّت باشد، از امو

و یا صیاغت  باشد، بر دانستن آن طریق. صیاغت جعل شارع مهمّ نیست که به صورت اذن در عمل به آن طریق باشد و یا به صورت معت2

 دیگر.
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یابد. به عنوان مثال تصرّف در کتاب زید واقعاً قبیح امری واقعی است(، بلکه در طول یک اعتبار واقعیت می

 ر طور اذن زید.است؛ امّا اگر اذن دهد واقعاً قبیح نیست، پس قبح و عدم قبح از امور واقعی است امّا د

به معنای نسبی بودنِ حجّیت نیست. البته از این جهت که حجّیت در طول « حجّیت نزد شارع»در نتیجه 

یک اعتبار است پس حکمِ امرِ نسبی را دارد نظیر مالیت اسکناس که در طول یک اعتبار است )یعنی ممکن 

نشده باشد(. به عبارت دیگر اگر حجّیت از  است برای یک اسکناس نزد برخی اعتبار شده، و نزد برخی اعتبار

)پس در مورد حجّیت قطع که در نظر « نزد شارع حجّت است»امور واقعی واقعی باشد، اشتباه است گفته شود 

؛ امّا اگر از امور واقعی «(قطع، نزد شارع حجّت است»مشهور از امور واقعی واقعی است، اشتباه است گفته شود 

این »ست امری نزد شارع یا نزد عقالء حجّت باشد. نظیر اینکه اشتباه است گفته شود اعتباری باشد، ممکن ا

بلکه نزد همه مالیت دارد زیرا مالیت طال از امور واقعی واقعی است؛ امّا « قطعه طال نزد مردم ایران مالیت دارد

ت اسکناس واقعی اعتباری زیرا مالی« این اسکناس ده هزار تومانی نزد مردم ایران مالیت دارد»شود گفت می

 .1است

قالء عیت نزد شود. حجّدر نتیجه اگر شارع سلوک عقالئی را امضاء نماید، بالفاصله حجّیت واقعی پیدا می

دش قبول یف خومنجّزیت و معذّریت در دائره تکالیف عقالئیه است، که شارع همان روش را در دائره تکال

 ره تکالیف عقالئیه باشد(.ش در دائکند )نه اینکه حقیقتاً امضای همان رومی

 

 22/06/96  8ج

 نکته سوم: حجّیت نزد شارع و عقالء به معنای معذّریت یا منجّزیت

و نکته شد، که دت( بابحث در مواردی از سیره عقالء بود که مصبّ آنها حجّیت )به معنی معذّریت و منجّزی

م توضیح کته سونحجّیت نزد شارع( بیان شده، و در مقدمه )معانی دیگر حجّیت نزد عقالء و عرف؛ مراد از 

 منجّزیت و معذّریت است که در مباحث آینده تأثیرگذار است:

که مقوّم آن تشریع است و از آن تعبیر به « تشریع»یا « جعل»دارای سه مرحله است: مرحله  2هر تکلیفی

حکم در عالم خارج است؛ سوم مرحله که متقوّم به تحقّق موضوع « فعلیت»شود؛ دوم مرحله می« عملیة الجعل»

                                                           

ت. مثال ی واقعی اسع، واقعدر نظر مشهور واقعی ظاهری )اعتباری( است، و قولی وجود دارد که مانند قط . به عنوان مثال حجّیت اطمینان1

نّ در ظرد حجّیت در مو« شفک»و « حکومت»دیگر که خیلی مرتبط با اصلِ بحث نیست، در بحث انسداد است. توضحیح اینکه دو قول به 

ست اه این معنی برسد قول به حکومت فرض انسداد علم، وجود دارد. نزاعی وجود دارد که معنی هر یک از این دو مسلک چیست؟ به نظر می

 که حجّیت ظنّ واقعی واقعی است؛ و قول به کشف به این معنی است که واقعی اعتباری است.

سم کلیف پنج قاشد. تبت چه وجوب باشد چه حرمت؛ و تفاوتی ندارد که تکلیف شرعی باشد یا غیر شرعی . مراد از تکلیف همان لزوم اس2

 است: شرعی، عقالئی، عرفی، قانونی، شخصی.
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که متقوّم به اقامه منجّز بر آن تکلیف است )تکلیف منجّز، تکلیفی است که اگر مکلّف با آن مخالفت « تنجّز»

نماید عقالً مستحقّ عقوبت است(. از این سه مرحله ممکن است یک تکلیف فقط در مرحله جعل بوده و فعلی 

وضوع در خارج(؛ و ممکن است تکلیف فعلی شود و منجّز نشود. دو مرحله نشده باشد )به دلیل عدم تحقّق م

شود. چیزی که منجّز تکلیف به عنوان مقدمه، توضیح داده می« تنجیز»قبلی محلّ بحث نیست و فقط مرحله 

 است با توجه به دو مبنای برائت عقلیه و انکار آن، در علم اصول بسیار متفاوت خواهد بود:

 

 عقلیهقول به برائت 

« تجّز بالذامن»ک مشهور علمای علم اصول، قائل به برائت عقلیه در تکالیف هستند. در این نظر، فقط ی

نجیز ی( موجب تکند. فقط قطع )اعتقاد جزموجود دارد که اگر به یک تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن را منجّز می

قوبت عستحقاق فت تکلیف فعلی مقطوع، ااست. به عبارت دیگر در مخال« منجّز بالذات»تکلیف فعلی شده و 

ر طول دد )یعنی هد بوعقلی وجود دارد. منجّز ذاتی منحصر در قطع بوده، و اگر منجّز دیگری باشد اعتباری خوا

 شود(.یک اعتبار است که از آن تعبیر به واقعی اعتباری می

ی اتذ قطع منجّزیت تعلّق گیرد.است مگر قطع به آن « غیر منجّز»بنابراین در این مسلک، هر تکلیف فعلی 

منجّز  ه و آن راتواند در تکلیف غیر مقطوع تصرّف کردداشته و از دخل و تصرّف مولی خارج است. امّا مولی می

ن ثقه را یا انسا کاذب نماید، فقط کافی است برای امری اعتبار حجّیت کند. به عنوان مثال اگر مولی خبر انسان

موجب  بر نیزهمین که جعل حجّیت نمود، و مکلّف قاطع به این جعل شد، آن خحجّت بداند، در این صورت 

ه نزد شود؛ و اگر شیئی کشود. پس نزد مشهور اگر قطع به تکلیف تعلّق گیرد، تکلیف منجّز میتنجیز تکلیف می

ی ن علماذه شود. در نتیجه درمکلّف قطعاً جعل حجّیت برایش شده، به تکلیف تعلّق گیرد، تکلیف منجّز می

اً جعل ف قطعاصول این شکل گرفته که تکلیف فعلی فقط در صورت تعلّق قطع یا قطعی )چیزی که نزد مکلّ

 شود.حجّیت برایش شده است( به آن، منجّز می

پس حجّیت به معنای معذّریت، نیازی به جعل مولی ندارد؛ همین که مولی جعل حجّیت برای امری نکند، 

ی نباشد، همین برای معذّریت کافی است. پس اگر قطع یا قطعی به تکلیف فعلی تعلّق و منجّزی برای تکلیف فعل

نگیرد، آن تکلیف معذّر است. این نظریه رائج بین علمای اصول است که برائت عقلیه را قبول دارند، که در نظر 

 .1جعل شود. به عبارت دیگر حجّیت نزد آنها به معنای منجّز است« منجّز»آنها فقط باید 

 

                                                           

ذّر یگر جعل معد. به عبارت تواند برای آن، جعل معذّر نماید )هرچند نیازی به آن نیست(. هر تکلیفِ غیرمقطوع، معذّر است؛ امّا مولی هم می1

 برای تکلیف غیرمقطوع، محذور عقلی ندارد، امّا الزم نیست.
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 انکار برائت عقلیه

شهید صدر با نظر مشهور مخالفت نموده و منکر برائت عقلیه در تکالیف شرعی است )نظر مختار نیز به 

نحوی تابع نظر ایشان است(. البته ایشان فقط در تکالیف شرعیه منکر برائت عقلیه شده و در چهار قسم دیگر 

قلیه را پذیرفته است؛ امّا در نظر مختار در تمام تکالیف، تکالیف )عقالئی و عرفی و قانونی و شخصی( برایت ع

 برائت عقلیه مورد انکار است.

به هر حال، در مسلک انکار برائت عقلیه نیز فعلیت تکلیف به تحقّق موضوع در خارج است؛ و تنجّز 

د. بنابراین تکلیف فعلی فقط به احتمال است )و نیازی به قطع نیست(، هرچند آن احتمال در نهایت ضعف باش

مولی نیازی به جعل منجّز ندارد، و احتمال برای تنجیز تکلیف کافی است )در تکالیفی که مکلّف احتمال تکلیف 

تواند جعل معذّر نماید، یعنی در تواند جعل منجّز نماید(. شارع فقط میدهد، در نظر شهید صدر مولی نمینمی

را از منجّزیت بیندازد. به عبارت دیگر منجّزیت احتمال به  مواردی که احتمال تکلیف وجود دارد، آن احتمال

نحو تعلیقی است )بر خالف نظر مشهور که منجّزیت قطع قابل اسقاط نیست، و جعل معذّر برای آن ممکن 

 نیست(.

تواند برای آن جعل معذّر نماید. است امّا شارع می« منجّز»در نتیجه در این مسلک، هر تکلیف محتملی 

 این مسلک به معنای معذّریت است. حجّیت در

 

 بندیجمع

حجّیت در نظر مشهور به معنای منجّزیت است یعنی مشهور به دنبال منجّزها هستند تا ببینند مولی چه 

چیز را منجّز قرار داده؛ و حجیّت در نظر منکرین برائت عقلیه به معنای معذّریت است، یعنی به دنبال معذّرها 

 چه چیز را معذّر قرار داده است. هستند تا ببینند مولی

با توجه به این نکته سوال اصلی در بحث سیره عقالء، این است که اگر چیزی نزد عقالء حجّت باشد، نزد 

شارع هم حجّت است؟ در مسلک مشهور از سکوت شارع در برابر سلوک عقالء که مثالً خبر واحد را منجّز 

شود؛ در مبنای مختار نیز )انکار برائت عقلیه در الیف شرعی فهمیده میدانند، تأیید و امضای آن در دائره تکمی

دانند، تأیید آن در تکالیف شرعی و عقالئی( از سکوت شارع در برابر سلوک عقالء که خبر واحد را معذّر می

ه معنای شود؛ امّا در مبنای شهید صدر این اشکال وجود دارد که حجّیت نزد عقالء بتکالیف شرعیه استفاده می

منجّز است و نزد شارع به معنای معذّر است، پس چگونه از سکوت شارع در برابر اینکه عقالء خبر واحد را 

 شود؟دانند، امضای معذّریت خبر واحد در دائره احکام شرع استفاده میمنجّز می
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 25/06/96  9ج

 حجّیت سیره عقالء در دائره تکالیف شرعی

بر ال اگر خان مثنزد عقالء حجّت باشد، نزد شارع هم حجّت است؟ به عنو بحث در این است که اگر امری

ن است که سوال ای شود؛ امّاثقه نزد عقالء منجّز بوده و به تکلیف فعلی عقالئی تعلّق گیرد، موجب تنجیز آن می

ر دی اصلی الشود؟ در پاسخ به این سواگر خبر واحد به تکلیف فعلی شرعی تعلّق گیرد هم موجب تنجیز آن می

 بحث، دو مسلک متفاوت در علم اصول وجود دارد:

عقالئی و حجّت عقالئی از سوی شارع  1الف. عدم وصول ردع: در این مسلک همین که ردعی از منجّز

نرسیده و واصل نشده باشد، برای حجّیت آن در دائره احکام شرعی کافی است. پس نه تنها نیازی به امضاء آن 

ی شارع نیست، بلکه نیاز به عدم ردع واقعی هم نیست؛ همین که ردعی واصل نشود، برای منجّز عقالئی از سو

 حجّیت و منجّزیت آن نزد شارع کافی است.

منجّز  ماید،نب. امضاء: در این مسلک اگر شارع یک حجّت عقالئی را در دائره تکالیف شرعی امضاء 

، در هم نیست( جّیت آن را امضاء نکند )نیاز به ردعحجّت بوده و شارع ح شود. پس اگر خبر ثقه نزد عقالءمی

ف امضاء دع کشردائره احکام شرع حجّت و منجّز نیست، و برائت عقلیه وجود دارد. بله ممکن است از عدم 

دم ردع عارع، ششود، که همین امضاء برای حجّیت آن کافی است. به عبارت دیگر از عدم وصول ردع از سوی 

 شود.ردع نیز امضاء شارع کشف می شود؛ و از عدمکشف می

 

 مسلک اول: عدم وصول ردع

نجّز عی نیز میف شراگر امری نزد عقالء حجّت و منجّز باشد و ردعی از شارع واصل نشود، در دائره تکال

 و حجّت است. دو وجه برای این ادّعا ذکر شده است:

 

 وجه اول: حقّ الطاعه

الء ه سیره عقشود که در مواردی کبرای شارع مقدّس، معلوم میادّعا شده با توجه به دائره حقّ الطاعه 

د: طاعه دارقّ الحوجود داشته و ردعی واصل نشود نیز باید اطاعت شود. توضیح اینکه فقط در دو مورد شارع 

اصل ووی شارع از س اول در دائره تکالیف مقطوع؛ و دوم در تکالیفی که نزد عقالء حجّتی بر آن بوده و ردعی

 شود.یباشد؛ البته اینکه میزان سعه دائره حقّ الطاعه، برهانی نبوده و بالوجدان درک م نشده

                                                           

شد، آیا در دائره ء معذّر باد عقال. در مسلک مختار به جای منجّز باید معذّر گذاشته شود. بنابراین سوال اصلیِ بحث این است که اگر امری نز1

 تکالیف شرعیه نیز معذّر است؟
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 اشکال: عدم قبول حقّ الطاعه

رسد اشکالی اساسی در این وجه، مبنای حقّ الطاعه است. در مباحث قبل نیز این مبنا مورد به نظر می

؛ و برخی امور، واقعی «حقّ »باری هستند مانند بررسی قرار گرفته و نقد شد. توضیح اینکه برخی امور، اعت

به «. تقدّم»تواند هم اعتباری و هم واقعی باشد مانند ؛ امّا برخی عناوین وجود دارد که می«فوقیت»هستند مانند 

و یا « تقدّم غنی بر فقیر»و یا « تقدّم عالم بر جاهل»امری واقعی است؛ و « تقدّم دیروز بر امروز»عنوان مثال 

 از امور اعتباری هستند.« م شیخ بر شابّتقدّ»

؛ امّا در مورد خداوند متعال حقّ «حقّ التألیف»برخی مصادیق قطعاً اعتباری هستند مانند « حقّ»در مورد 

اعتباری معنی ندارد، زیرا معنی ندارد که دیگران یا عرف و یا خداوند متعال خودش برای خودش حقّ اعتبار 

داند بر خالف سائر حقوق که اعتباری هستند. اشکالی که را از امور واقعی می« اعهحقّ الط»نماید. شهید صدر 

تواند امری اعتباری باشد، در مباحث قبل به آن اشاره شد، عدم درکِ حقّ الطاعه است. یعنی حقّ الطاعه نمی

اوند متعال مورد شود. البته حُسن اطاعت و قبح معصیت خدهمانطور که حقّ الطاعه واقعی بالوجدان درک نمی

 قبول است، امّا حقّ الطاعه برای خداوند نه اعتباری و نه واقعی نیست.

 

 وجه دوم: حسن اطاعت

اطاعت خداوند متعال حَسن بوده و معصیت وی قبیح است؛ امّا مخالفت هر تکلیفی عقالً قبیح نیست، به 

 مخالفت تکلیف خداوند متعال در دو عنوان مثال مخالفتِ تکلیفی که واصل نشده عقالً قبیح نیست. پس قبحِ 

مورد است: تکلیف مقطوع؛ تکلیف فعلی که حجّت عقالئی به آن تعلّق گرفته و ردعی از شارع نیز نسبت به آن 

 حجّت در دائره تکالیف شرعی واصل نشده باشد؛

ح امری شده است. در بین علمای اصول حُسن و قب« حقّ »جایگزین « حُسن و قبح»بنابراین در این وجه 

مورد قبول است. پس در مخالفتِ تکلیف مقطوع، استحقاق عقوبت وجود دارد؛ و در مخالفتِ تکلیفی که حجّت 

عقالئی به آن تعلّق گرفته و ردعی از شارع واصل نشده باشد، نیز استحقاق عقوبت وجود دارد. این وجه 

 اصالحی بر وجه قبل است، تا اشکال آن وجود را دفع نماید.
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 عدم ثبوت قبح در تکالیف غیرمقطوعه اشکال:

ت قبول رسد این وجه قابل مناقشه بوده و قبح مخالفت ثابت نیست. توضیح اینکه در صوربه نظر می

 توان قبح مخالفت را احراز نمود:برائت عقلیه )نظر مشهور( و انکار آن )نظر مختار(، نمی

 ع به جعلکه قط)ف مقطوع؛ تکلیفی که حجّتی بنابر مسلک مشهور، قبحِ مخالفت در دو تکلیف است: تکلی

تکالیف  مخالفتِ اند پسحجّیت برای آن وجود دارد( به آن تعلّق گرفته است. مشهور برائت عقلیه را قبول نموده

اشد(؛ مه شده بن اقاآغیرمقطوع که حجّت شرعی به آن تعلّق نگرفته است، قُبحی ندارد )هرچند حجّت عقالئی بر 

 قط تکلیففت که یه در این موارد جاری است. به عبارت دیگر برائت عقلیه به این معنی اسزیرا برائت عقل

ها جعل برای آن مولی مقطوع، منجّز است. تکالیف غیرمقطوع منجّز نیستند مگر حجّت شرعی بر آنها اقامه شده و

ه و منجّز ود نداشتف وجه تکلیمنجّز نماید، و آن جعل برای مکلّف مقطوع باشد. در نتیجه در این موارد که قطع ب

 داشت. خواهدنبه نحو قطعی واصل نشده )هنوز حجّیت خبر واحد نزد شارع ثابت نشده است(، حجّیتی وجود 

 تکلیف خالفتِمبنابر مسلک مختار )انکار برائت عقلیه(، مخالفت با هر تکلیف محتملی قبیح است؛ و 

الیف مّا در تکاتواند تصرّف کرده و جعل منجّز کند؛ ل نمیغیرمحتمل قبیح نیست. شارع نیز در تکلیف غیرمحتم

د بود. جّز نخواهتواند جعل معذّر نماید. اگر جعل معذّر به وصول علمی یا قطعی واصل شود، تکلیف منمنجّز می

ارد. أثیری ندتکلیف تدر محلّ بحث برای تنجّز تکلیف همان احتمال تکلیف کافی بوده و تعلّقِ خبر ثقه به آن 

د. به علّق گیرتکلیف بنابراین باید مثال به جایی زده شود که احتمال تکلیف وجود داشته و خبر ثقه به عدم ت

 ورد تکلیفای خبر از عدم حرمت دهد. در این معنوان مثال احتمال حرمت شرب این اناء وجود داشته و ثقه

قه نی خبر ثت )یعو قطعی واصل نشده اسمنجّز است؛ زیرا احتمال تکلیف موجب تنجیز است و جعل معذّر به نح

د(. در ه باشطبق فرض فقط نزد عقالء معذّر است، و معلوم نیست توسط شارع نیز برایش جعل معذّریت شد

 شود.نتیجه در این موارد تکلیف فعلی، منجّز می

 

 26/06/96  10ج

 اشکال بر مسلک عدم ردع: ردع سیره به آیه شریفه

سوی شارع نسبت به حجّت عقالئی واصل نشود، آن حجّت در دائره احکام در این مسلک اگر ردعی از 

شود. اشکال این است که ردع از تمام حجج عقالئی توسط آیه شریفه واصل شده است. در شرعی نیز حجّت می

، سه 1« حَاَلالً قُلْ آللَُّه أَذِنَ لَکُمْ َأمْ عَلَى اللَّهِ تَفَْترُونَرَأَْیتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ ِمنْ ِرزْقٍ فَجَعَلْتُمْ ِمنُْه َحَراماً وَ قُلْ أَ»آیه شریفه 

 احتمال بدوی وجود دارد:
                                                           

 .59. سورة یونس، آیة 1
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ال داوند متعکند، یعنی همانطور که خالف. مخاطب آیه شریفه در کنار خداوند متعال تشریع و تحریم می

 کند.احکامی دارد مخاطب آیه نیز احکامی جعل می

آن  ند نبوده وافتراء بر خداو« کنمفالن امر را حرام می»؛ زیرا تشریع به اینکه این احتمال صحیح نیست

 فرد مشرّع است نه مفتریء؛ پس مراد از آیه شریفه فرد مشرّع نیست.

لماء نزد اشرب »ه به خداوند متعال بسته است. به عنوان مثال گفت« افتراء قولی»ب. مخاطب آیه شریفه 

 حالیکه خداوند متعال چنین حکمی ندارد. در« خداوند متعال حرام است

نکه بر بب ایساین احتمال نیز خالف ظاهر آیه شریفه است؛ زیرا آیه در مقام سرزنش مخاطب است به 

صرفِ اینکه  دارد.نخودش ضیق گرفته است. به عبارت دیگر آیه ناظر به اعمال آنهاست، و نظر به اقوال آنها 

رفِ صشریفه،  د آیهعمل خالف آن انجام دهد، در ضیق نخواهد بود. پس مرا مخاطب افتراء قولی بسته، امّا در

 افتراء قولی نیست.

ل حرام متعا ج. مخاطب آیه شریفه افتراء عملی بسته است، به این صورت که اموری که توسط خداوند

 ست(.م اکرده )بدون اینکه بگوید این عمل حرانشده، حرام در نظر گرفته و در عمل از آن اجتناب می

ی آیه به معنا توجه این احتمال، ظاهر آیه شریفه بوده و آیه در مقام ردع از این افتراء عملی است. با

باشد،  ع نرسیدهی شارشریفه، اگر یک ثقه، خبر از حرمتِ عصیر عنبی داده، و امضاء عمل به خبر ثقه نیز از سو

ل چنین ه شامماید؛ در این صورت، آیه شریفبرای عمل به خبر ثقه باید مکلّف شرب عصیر عنبی را ترک ن

ن بیان، آیه اید؟ به ایشود که آیا خداوند متعال اذن چنین کاری را داده، و یا افتراء عملی بر او بستهمکلّفی می

 .باشد شریفه از عمل به تمام حجج عقالئی ردع نموده مگر امضاء آن حجّت از سوی شارع ثابت شده

 

 ست که بداند حکم شرعی، این نیستجواب: افتراء در جایی ا

یعنی انسان « افتراء»؛ توضیح اینکه 1رسد این اشکال به مسلک عدم وصول ردع، وارد نیستبه نظر می

 است.« کذب مخبری»از اصناف  چیزی را از خودش بسازد و به کسی نسبت دهد. پس افتراء

و « زید عادل»گوید مثال کسی می به معنای خبری است که مطابق واقع نباشد. به عنوان« کذب خبری»

یقین به عدالت زید دارد، امّا زید در واقع فاسق است. این کذب خبری است. معیار کذب خبری، مطابقت و عدم 

به معنای این است که اوالً خبر مطابق واقع نباشد، و ثانیاً مخبِر نیز علم به « کذب مخبری»مطابقت با واقع است؛ 

                                                           

ارد تا معلوم ل بیشتری دز به تأمّمطرح شده بود که یعنی نیا« قد یقال»این اشکال فی الجمله مورد قبول واقع شده و با عبارت . در دوره قبل 1

 رسد اشکال وارد نیست.شود صحیح است یا نه؛ امّا در این دوره به نظر می
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ثال اگر شود. به عنوان مته باشد. با فقدان هر یک از این دو قید، کذب مخبری محقّق نمیمخالفت آن با واقع داش

در حالیکه زید در واقع نیز فاسق است، « زید فاسق است»شخصی یقین به عدالت زید داشته و به دروغ بگوید 

 در این صورت کذب مخبری محقّق نشده است )زیرا قید اول مفقود است(.

اخصّ از کذب « افتراء»شد افتراء نیز از اصناف کذب مخبری است. توضیح اینکه  همانطور که گفته

« این آجر، قرمز است»مخبری است؛ زیرا افتراء یعنی نسبتی به شخص دیگر دادن، و شامل دروغی مانند 

تکلم علم به در حالیکه اوالً زید عادل است، و ثانیاً م« زید فاسق»شود. مثال برای افتراء اینکه کسی بگوید نمی

داند این عمل حرام . بنابراین آیه شریفه در مقام توبیخ در جایی است که خودِ شخص هم می1عدالت وی دارد

کند. در نتیجه آیه شریفه شامل عمل به خبر ثقه نیست، و در عین حال افتراء عملی بسته و از آن اجتناب می

مکلّف به آن عمل نماید، افتراء عملی به خداوند متعال  ای خبر از حرمت عصیر عنبی دهد ونیست؛ زیرا اگر ثقه

محقّق نشده است )برای تحقّق افتراء باید کذب مخبری محقّق شود(. افتراء عملی در جایی است که مکلّف علم 

داشته باشد این عمل حرام نیست و در عین حال در عمل از آن اجتناب نماید )در حالیکه در مثال مذکور مکلّف 

 دهد(.عدم حرمت ندارد بلکه احتمال حرمت میعلم به 

 ین اشکالچند ادر نتیجه آیه شریفه ردع از عمل به حجج عقالئی در تکالیف شرعی نخواهد بود. پس هر

 بر مسلک عدم وصول ردع وارد نیست، امّا وجوه ذکر شده برای این مسلک تمام نیستند.

 

 مسلک دوم: امضاء

و بحث ست. ددائره احکام شرعی، به شرط قبول و امضاء شارع ا در این مسلک حجّیت سیره عقالء در

جّیت ولی حمدر این مسلک وجود دارد: بحثی ثبوتی از اینکه حجّیت یک حجّت عقالئی در صورتی است که 

یا به آی اینکه بررس آن را قبول نماید و تفاوتی ندارد که مولی شارع و یا غیر شارع باشد؛ و بحث اثباتی در

 شود.یشود اثبات کرد شارع حجّیت این حجّت را در دائره تکالیف خود قبول نموده، یا نممیکمک سیره 

 

 بحث ثبوتی

بحث در این است که هر حجّتی نسبت به تکلیف شرعی وقتی منجّز و معذّر است که مولی آن را در دائره 

نیست که اطاعت از هر موالیی  تکالیف خود قبول نموده و امضاء کند. بنابر پذیرش حُسن و قبح عقلی، نزاعی

)با صرف نظر از صغریات عنوان مولی( که تکلیفی دارد، عقالً بر عبد آن مولی واجب بوده، و مخالفت تکالیف 

وی عقالً حرام است. بنابراین نزاعی نیست که فی الجمله اطاعت مولی واجب است، و تنها بحث در دائره وجوب 

                                                           

 .دتأثیری ندار د. این قید در اصلِ بحث فوق،. البته قید دیگری نیز در تحقّق افتراء دخیل است که باید مذمّت دیگران باش1
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است. در این مسأله دو نظریه مشهور وجود دارد: قائلین به برائت عقلیه؛  اطاعت از مولی و حرمت مخالفت مولی

 و منکرین برائت عقلیه یا قائلین به احتیاط عقلیه؛

 

 قائلین به برائت عقلیه

در این مسلک اگر تکالیف مولی به عبد واصل شود، عقالً اطاعت مولی در دائره آن تکالیف واجب است؛ 

وصول »در این مسلک، « وصول»یفی که واصل نشده، عقالً واجب نیست. مراد از و اطاعت مولی در دائره تکال

بوده و وصول ظنّی و وهمی و شکّی اثری ندارد. پس اگر مکلّف، قطع به تکلیف پیدا کرد، مخالفت عقالً « قطعی

عقالً  حرام است؛ امّا اگر ظنّ یا وهم یا شکّ نسبت به تکلیفی داشت، اطاعت مولی بر عبد واجب نبوده و

 مخالفت مولی جائز است.

تواند با یکی از دو این کار، اطاعت از تکالیف مشکوک یا مظنون یا موهوم را نیز عقالً البته مولی می

در تکالیف مظنونه »واجب نماید: اول اینکه نسبت به آن تکالیف، ایجاب احتیاط نماید )به عنوان مثال بگوید 

که بر آن تکالیف اقامه شده، جعل حجّیت نماید )به عنوان مثال خبر واحد  ؛ دوم اینکه برای طریقی«(احتیاط کن

را حجّت قرار دهد(؛ در نتیجه اگر طریقی که حجّت شده به تکلیفی تعلّق گیرد، اطاعت مولی در آن تکلیف الزم 

بر آن قرار است. به عنوان مثال هرچند مکلّف نسبت به شرب عصیر عنبی قطع ندارد، امّا قطع دارد مولی حجّت 

داده و خبر واحد را که داللت بر حرمت شرب عصیر عنبی دارد، حجّت نموده است. پس اگر خبر واحد داللت 

 بر حرمت شرب عصیر کند، شرب عصیر برای مکلّف عقالً حرام است.

 

 اشکال: عدم ثبوت برائت عقلیه

برهانی بر ابطال آن وجود ندارد؛ رسد این مسلک تمام نبوده و برائت عقلیه ثابت نیست، امّا به نظر می

 همانطور که برهانی بر اثبات مسلک دیگر وجود ندارد. پس فقط اشکال مبنایی بر این مسلک وارد است.

« جعل حجّیت برای یک طریق»و « ایجاب احتیاط»البته تعلیقه دیگری نیز بر بیان فوق وجود دارد که 

بر واحد و ایجاب احتیاط، هرچند در مقام اثبات متفاوت دقیقاً به یک معنی است. یعنی جعل حجّیت برای خ

 هستند؛ امّا ثبوتاً هر دو یکی هستند.

پس اگر قطع به تکلیف مولی باشد، منجّز است؛ و اگر قطع به تکلیف نباشد از اختیارات مولی است که چه 

قرار دهد؛ زیرا در تواند برای عبد زید، چیزی را حجّت چیزی را حجّت قرار دهد. یعنی شخص دیگری نمی

معنی است که برای کسی که مولویت نسبت به وی ندارد، جعل حجّیت نماید. به دائره مولویت وی نبوده و بی
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تواند در دائره تکالیف خودش توسعه در حجج دهد و عبارت دیگر داخل معنای والیت هست که هر موالیی می

 یا ایجاب احتیاط نماید.

 

 27/06/96  11ج

 ئت عقلیهمنکرین برا

یف داده حتمال تکلدانند؛ و اگر اقائلین به احتیاط عقلی، هر تکلیفی را که متعلّق احتمال شود، منجّز می

کلیف تواند کاری کند که تکلیف معذّر تبدیل به تشود. مولی نمینشود، آن تکلیف فعلی غیرمنجّز و معذّر می

ر مخالفت که اذن د ارج نموده و معذّر نماید، به این صورتختواند تکلیف محتمل را از تنجّز منجّز شود؛ امّا می

 (؛عقالً مخالفت با آن تکلیف موجب استحقاق عقوبت نیست تکلیف احتمالی دهد )بعد از اذن مولی،

هد، مگر ا انجام درتواند این کار تبدیل تکلیف منجّز به تکلیف معذّر فقط کارِ مولی است، و غیر مولی نمی

توانند اذن الء میذا عقل. به عنوان مثال زید موالی عبدی است که عقالء بر زید مولویت دارند، موالی موال باشد

لیف حتمال تکاوارد در مخالفت تکلیف زید را به عبدش بدهند. شارع مقدّس هیچ موالیی ندارد، لذا در تمام م

 ور که درمانطهکافی نیست.  موجب تنجیز شده مگر خودِ شارع ترخیص دهد، و ترخیص عقالء یا زید یا قانون

د امّا بر یت دارنعرف وال هیچ موالیی بر عقالء نیست، بله عقالء بر قانون و« بما هم عقالء»دائره مولویت عقالء 

 شارع ندارند.

بنابراین تمام حجج و امارات عقالئی که در دائره شرع امضاء شود، فقط معذّر است. به عنوان مثال اگر 

وجوب نماز جمعه نماید و احتمال وجوب باشد، این خبر تأثیری ندارد )یعنی همان  خبر واحدی داللت بر

احتمال منجّز تکلیف است(؛ امّا اگر خبر واحد بر عدم وجوب نماز جمعه داللت کند، به معنای اذن شارع در 

مولی در مخالفت است. پس هر احتمالی منجّز تکلیف است، که این تنجیز عقلی بوده و معلّق بر عدم اذن 

 .1مخالفت است

 

 قول به تفصیل در تکالیف شرعیه و عقالئیه

شهید صدر برائت عقلی را هم قبول نموده و هم منکر شده است. ایشان فرموده مولی تقسیم به حقیقی و 

ی حقیقی فقط یک مصداق در عالم دارد که همان خداوند متعال است؛ و تمام شود. موالحقوقی )اعتباری( می

                                                           

واقعاً  ه ممکن استکلیف کت. مراد از تکلیف محتمل، تکلیفی است که در واقع وجود داشته و متعلّق احتمال نفسی است؛ در مقابل احتمال 1

 تکلیفی باشد یا نباشد.
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ند انبیاء و ائمه علیهم السالم و عرف و قانون و اشخاص؛ برائت عقلیه موالی دیگر حقوقی و اعتباری هستند مان

 در تکالیف موالی حقیقی وجود ندارد، امّا در تکالیف موالی حقوقی جریان دارد.

پس ایشان دو مدّعی دارند که فرمایش ایشان مورد قبول نیست؛ در بحث برائت عقلیه کالم ایشان به 

 خواهد شد. صورت مفصّل نقل، و نقد و بررسی

 بندی: نیاز به امضاء در تمام حجج عقالئیهجمع

در نتیجه نیاز به امضاء شارع در مورد حجج عقالئی، هم در قول به برائت عقلیه و هم در قول به انکار 

تواند تصرّف در مولویت وی نماید. تنجّز در مسلک اول به دست مولی آن، وجود دارد؛ زیرا کسی غیر مولی نمی

 تعذّر در مسلک دوم نیز به دست مولی است. و بوده،

پس در دائره شرع همیشه نیاز به امضاء وجود دارد، بلکه در تکالیف موالی غیر شرعی نیز امضاء نیاز 

است. به عنوان مثال زید که موالی شخصی است، باید تمام حجج را امضاء کند )که خواهد آمد با سکوت زید 

دانم در این صورت واقعاً خبر ثقه بین زید و زید بگوید خبر ثقه را حجّت نمی آید(. اگراین امضاء به دست می

 عبدش معذّر نیست.

 

 بحث اثباتی

همانطور که توضیح داده شد هر تکلیفی سه مرحله تشریع و فعلیت و تنجّز دارد. بحث در این است که 

آیا حجج عقالئی موجب تنجیز آن شود؟ یعنی تکالیف موالیی که خارج از مجموعه عقالست، چگونه فعلی می

شود، تا مخالفت آن تکلیف استحقاق عقوبت باشد؟ البته فرض بحث این است که مولی آن حجّت عقالئی را می

 نه ردع نموده و نه اثبات نموده بلکه نسبت به آن سکوت نموده است.

موجب تنجیز  به عبارت دیگر بحث در این است که آیا این حجج عقالئی به ضمیمه سکوت شارع،

 شود؟تکالیف )طبق مبنای برائت عقلیه( و یا موجب تعذیر تکالیف )طبق مبنای انکار برائت عقلیه( می

حجج دو دسته هستند: اول حججی که در زمان ائمه علیهم السالم وجود داشته؛ و دوم حججی که وجود 

 اند؛نداشته

 

 15/07/96  12ج

ه در عصر معصومین علیهم السالم ظهور و بروز داشته مانند همانطور که گفته شد برخی از حجج عقالئی

اند مانند ، و برخی از حجج عقالئیه در آن عصر وجود خارجی نداشته«اطمینان»و « خبر ثقه»و « ظهور»

)ممکن است گفته شود این امور مفید علم و « جواب آزمایش»و « اثر انگشت»و « عکس و فیلم»احتجاج به 
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زد عقالء مورد قبول واقع شده است؛ پاسخ این است که این امور نزد عقالء مورد قبول است اطمینان بوده لذا ن

 هرچند مفید علم یا اطمینان نشود.

سته را شود )هرچند برخی به صورت مستقلّ هر داعتبار هر دو دسته از حجج عقالئیه یکجا مطرح می

هر دو  شود که این استدالل اعتبارعقالئیه اشاره میرای اعتبار حجج باند(، و در ذیل هر استدالل بررسی نموده

ه مطرح کند؛ زیرا وجوهی برای اعتبار حجج عقالئیکند و یا فقط اعتبار دسته اول را ثابت میدسته را ثابت می

بات صر را اثعر آن شده که برخی اعتبار مطلق حجج عقالئیه را اثبات کرده و برخی فقط اعتبار حجج موجوده د

رد( ادّعا ستفاده کیز از آنها انوجوهی برای اعتبار حجج عقالئیه )یعنی اینکه بشود در دائره احکام شرعی کند. می

 شوند:شده که هر یک مستقلّاً بررسی می

 

 «و امُر بالعُرف»وجه اول: آیه 

 وَ  بِالْعُرْفِ أْمُرْ وَ الْعَفْوَ خُذِ»اولین دلیل بر اعتبار حجج عقالئیه استدالل به یکی از آیات شریفه قرآن است 

؛ در این آیه شریفه سه دستور وارد شده که اولی امر به عفو و بخشش است، امر دوم نیز 1«الْجاهِلین عَنِ أَعْرِضْ

در این آیه شریفه همان « العُرف»محلّ استدالل است، و امر سوم پرهیز از همنشینی با افراد نادان است. مراد از 

به معنای شناخته شده و پذیرفته شده است. بنابراین آیه شریفه « عرف»یرا ماده امر رائج و متعارف است، ز

دهد. از سویی حجّیت ظهور نیز امری رائج و شناخته دستور عمل به امور رائج و پذیرفته شده توسط مردم را می

 2که به داللت التزامی شده است. خداوند متعال به نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله فرموده به امور رائج امر نما،

 شود.شامل امر به حجّیت ظهور می

گرچه در استعمال دیگری به معنی امور متعارف « عُرف»رسد این استدالل صحیح نیست، زیرا به نظر می

و رائج به کار رفته باشد، امّا در این آیه شریفه به معنای امر معروف و مستحسن است. بنابراین شامل حجّیت 

است که از مستحسنات عرفیه هستند. « تصدّق»و « ایثار»و « ردّ امانت»فقط شامل اموری نظیر  ظهور نبوده و

. مؤیّد این معنی برای عُرف نیز 3گفته شده است« المستحسن من االفعال»معنای عُرف در تفسیر بیضاوی نیز 

                                                           

 .199. سورة االعراف، اآلیة1

ت التزامیه قلیه، داللعالزمه ماست ادّعای مالزمه عقلیه نیز بشود؛ به سبب امکان مناقشه در  . مالزمه بین آنها الاقلّ عرفی هست و ممکن2

 ای در آن نباشد.شود که مناقشهعرفیه گفته می

 ؛46، ص3. انوار التنزیل و اسرار التأویل، ج3
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 بمکارم نبیّه اللَّه أمر سالمال علیه الصادق عن الجوامع فی و»روایتی ذیل این آیه شریفه در تفسیر صافی است 

 ، پس آیه ناظر به جهات اخالقی است.1«امنه األخالق لمکارم أجمع آیة القرآن فی لیس و األخالق

 کرد.این استدالل )اگر داللت آیه تمام بود( اعتبار جمیع حجج عقالئیه را ثابت می

 

 وجه دوم: امر به متعارف در چندین آیه از قرآن

ما هو »ر را ست که خداوند متعال در آیات عدیده، ضابط و مالک برای برخی امواستدالل دوم این ا

ور رع به اممام شاقرار داده و به سبب تعدّد این مطلب، از آن امور الغای خصوصیت شده لذا اهت« المتعارف

جج تبار حاع شود. از سویی نیز حجّیت ظهور از امور متعارف است. بنابراینمتعارف در تمام موارد ثابت می

 است: شود. چهار آیه وجود دارد که ضابط را متعارف قرار دادهعقالئیه مانند عمل به ظهور ثابت می

 الْأَقْرَبینَ  وَ لِلْوالِدَیْنِ الْوَصِیَّةُ خَیْراً تَرَکَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذا عَلَیْکُمْ کُتِبَ »الف. در مورد وصیت: 

در آیه « حَضَرَ»به معنای فرض و واجب است. مراد از « کُتِبَ»؛ در این آیه شریفه 2«الْمُتَّقین عَلَى احَقًّ بِالْمَعْرُوفِ 

اند نیز کنایه از مال است، زیرا هرچند برخی آن را به معنی مال کثیر دانسته« خیراً »نیز رسیدن نشانه مرگ است. 

داللت دارد وقتی نشانه مرگ رسید باید برای پدر و امّا علمای ما تمایل به تفسیر اول دارند. پس آیه شریفه 

مادر و اقارب به نحو متعارف وصیت شود )نه اینکه همه اموال را به یک نفر داده، و یا نه اینکه یک هزار تومانی 

 به یک نفر داده شود(.

شده، سخ راث ناشکالی مطرح شده که این آیه شریفه )که ظاهر آن وجوب وصیت است( به وسیله آیات می

شود؛ یوارد نم تدالللذا قابل استدالل نیست؛ پاسخ این است که حتی اگر آیه شریفه منسوخه باشد، خللی به اس

 زیرا نسخ به معنای برداشتن تکلیف است، نه اینکه معروفیت نسخ شده باشد.

 ال وَ  بِمَعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ أَوْ  بِمَعْرُوفٍ نَّفَأَمْسِکُوهُ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّساءَ  طَلَّقْتُمُ  إِذا وَ»ب. در مورد طالق: 

 وَ  عَلَیْکُمْ اللَّهِ  نِعْمَتَ اذْکُرُوا وَ  هُزُواً  اللَّهِ  آیاتِ تَتَّخِذُوا ال وَ  نَفْسَهُ  ظَلَمَ فَقَدْ ذلِکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ  لِتَعْتَدُوا ضِراراً  تُمْسِکُوهُنَّ

؛ در این آیه شریفه 3«عَلیمٌ ءٍشَیْ  بِکُلِّ  اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ  اللَّهَ اتَّقُوا وَ بِهِ یَعِظُکُمْ الْحِکْمَةِ وَ الْکِتابِ مِنَ عَلَیْکُمْ  أَنْزَلَ ما

رجوع کردن قبل از اتمام زمان « فامسکوهنَّ»نزدیک شدن زمان عدّه است؛ و مراد از « فبلغن اجلهنّ »مراد از 

ا کردن و عدم رجوع تا اتمام زمان عدّه است که موجب جدایی زن و شوهر ره« سرّحوهنَّ»عدّه است؛ و مراد از 

 شود. پس در این آیه نیز امر شده به رجوع کردن و رها کردن به نحو متعارف.می

                                                           

 .261، ص2. تفسیر الصافی، ج4

 .180. سورة البقرة، اآلیة1

 .231. سورة البقرة، اآلیة2
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 لِتَذْهَبُوا نَّتَعْضُلُوهُ ال وَ کَرْهاً  النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ لَکُمْ  یَحِلُّ  ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»ج. در معاشرت با همسر: 

 وَ  شَیْئاً تَکْرَهُوا أَنْ فَعَسى کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ  وَ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ یَأْتینَ أَنْ إاِلَّ آتَیْتُمُوهُنَّ ما بِبَعْضِ

 ناشویی به نحو متعارف شده است.؛ در این آیه شریفه نیز امر به زندگی ز1«کَثیراً خَیْراً فیهِ اللَّهُ یَجْعَلَ

 مِنْ  أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ ما فَمِنْ الْمُؤْمِناتِ الْمُحْصَناتِ یَنْکِحَ أَنْ طَواْلً  مِنْکُمْ یَسْتَطِعْ لَمْ مَنْ وَ»د. در مهریه أمه: 

 بِالْمَعْرُوفِ  أُجُورَهُنَّ آتُوهُنَّ وَ  أَهْلِهِنَّ  بِإِذْنِ کِحُوهُنَّ فَانْ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُکُمْ  بِإیمانِکُمْ أَعْلَمُ  اللَّهُ  وَ  الْمُؤْمِناتِ  فَتَیاتِکُمُ 

 مِنَ الْمُحْصَناتِ عَلَى ما نِصْفُ فَعَلَیْهِنَّ بِفاحِشَةٍ أَتَیْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ فَإِذا أَخْدانٍ مُتَّخِذاتِ ال وَ مُسافِحاتٍ غَیْرَ مُحْصَناتٍ

؛ در این آیه شریفه نیز امر شده 2«رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ لَکُمْ  خَیْرٌ تَصْبِرُوا أَنْ وَ مِنْکُمْ نَتَ الْعَ خَشِیَ لِمَنْ ذلِکَ الْعَذابِ

 اگر قدرت ندارید با زنان آزاد ازدواج نمایید، با اماء ازدواج کنید؛ امّا مهر و اجر آنها را به نحو متعارف بدهید.

ک بطه و مالمختلف در موارد متفاوت، به عنوان ضا در چهار دستور« متعارف»و « معروف»در نتیجه 

موده ا امضاء نرشود شارع، هر امر متعارف معرفی شده است. با الغای خصوصیت )به دلیل تعدّد موارد(، کشف می

 اند.باشند که توسط شارع امضاء شدهاست. از امور متعارف خبر ثقه و ظهور می

ه معنای با قبول اینکه در این موارد ب« روفمع»ت؛ زیرا رسد این استدالل نیز صحیح نیسبه نظر می

مساک اوصیت و  مر بهمتعارف و رائج بین مردم است، قید متعلّق یا موضوع است. توضیح اینکه در سه آیه اول ا

شریفه،  سه آیه است. پس معروف در این« معروف»و معاشرت شده که این سه متعلّق تکلیف بوده و قید آنها 

لّق یا ق المتعید متعلّقو « اعطاء»است؛ در آیه چهارم نیز امر به اعطاء اجر شده که متعلّق تکلیف  قید متعلّق

وع را ق یا موضنشده، بلکه قید متعلّ« عمل به معروف»است. پس در این موارد امر به « معروف»موضوع نیز 

ه نماز بینکه امر امعروف نیست، نظیر  یزی که قید آن معروف است به معنای امر بهچاند. امر به معروف قرار داده

 جب نیست.ضو واوبا وضو شده و امر به طواف با وضو شده امّا این موارد داللت بر امر به وضو نداشته و 

 کرد.این استدالل نیز )اگر تمام بود( اعتبار تمام حجج عقالئیه را ثابت می

 

 16/07/96  13ج

 وجه سوم: آیه مشورت

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ »ت اعتبار سیره به آن استدالل شده آیه شریفه سومین وجهی برای اثبا

  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَىکُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ 

                                                           

 .19سورة النساء، اآلیة. 3

 .25. سورة النساء، اآلیة1
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باشد؛ خداوند متعال در این آیه شریفه به نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله دستور می 1«اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ

شود )به عنوان مثال مشورت با مردم داده، یعنی نباید مستبدّ به رأی باشی. مشورت در اموری مانند جنگ می

کند( که در این امور از بفروشد، و یا ماشین خرید و فروش نماید، مشورت میخواهد خانه بخرد یا کسی که می

شود. خداوند متعال این آراء حاصل از خرد عرفی و فردی را محترم خرد فردی افراد دیگر کمک گرفته می

د. ظهور و داندانسته، پس به طریق اولی و یا الاقلّ به مالزمه عرفیه، امر حاصل از خرد جمعی را نیز محترم می

حجج عقالئیه نیز حاصل خرد جمعی بوده و نزد شارع محترم خواهد بود، پس این حجج نزد خداوند متعال 

 معتبرند.

گران ذ آراء دیرسد این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا اوالً در آیه شریفه امر به عمل کردن و اخبه نظر می

مل شود! همان ع نی نیست که هرچه مشاور گفت، بهشده است. مشورت به این مع« مشاوره»نشده، بلکه امر به 

ن مثال شود )به عنوابلکه باید بعد از مشورت تصمیمی گرفته شود، که گاهی دقیقاً بر خالف نظر مشاور عمل می

نظر  خالف اگر تردیدی وجود داشته که با مشورت و شنیدن کالم مشاور، برطرف شده است؛ در این مورد

 ه زید گفترت کند، به هرچل متعارف اینکه اگر شخصی برای خرید منزل با زید مشوشود(. مثامشاور عمل می

و حتی  أی اقلّیترکند، بلکه با شنیدن کالم چند نفر به عنوان مشاور، به رأی اکثریت آنها و گاهی به عمل نمی

م خطا ککند. به عبارت دیگر در مشورت فکر انسان تقویت شده و احتمال گاهی به رأی خودش عمل می

 شود، نه اینکه فقط به نظر دیگر عمل شود.می

داللت  یه شریفهثال آمعالوه بر اینکه آیه شریفه داللت ندارد که در هر امری باید مشورت شود! به عنوان 

وزه ران برای ه رمضندارد که اگر کسی گرسنه شد، برای خوردن یا نخوردن غذا باید مشورت نماید! و یا در ما

شورت یاز به مرفی نعفتن، باید مشورت نماید! بلکه آیه شریفه داللت دارد در اموری که در فهم گرفتن یا نگر

ورت عقالء مش شود گفت آیه شریفه داللت دارد که باید ازدارد، باید مشورت شود. با توجه به این نکته نمی

گویند حجّیت یه و منظری نداشتگرفته شود که خبر ثقه نزد شارع حجّت است یا نیست! زیرا آنها در این رابطه 

ف ره تکالیر دائاین حجّت عقالئی در دائره احکام شرع، تابع نظر شارع است. سیره عقالء فقط در حجّیت د

 عقالئیه است امّا در دائره تکالیف شرعیه بنایی از عقالء وجود ندارد.

رد مشورت نیز ناتمام است؛ شود که استدالل به آیه دیگری در موبا توجه به این دو اشکال، واضح می

وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّالَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ »خداوند متعال در آیه شریفه 

ن آیه شریفه کنند. از ایمعرفی می« مشورت کردن»یکی از اموری که موجب مدح مومنین است را  2«یُنْفِقُونَ

                                                           

 .159. سورة آل عمران، اآلیة2

 .38. سورة الشوری، اآلیة1
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شود که آراء دیگران نزد شارع محترم بوده، و به مالزمه عرفیه آراء حاصل از خرد جمعی نیز محترم استفاده می

خواهد بود. در نتیجه حجج عقالئیه که حاصل خرد جمعی هستند نیز محترم و معتبر خواهد شد؛ این استدالل 

نه پذیرفتن نظر دیگران؛ و ثانیاً مشورت فقط در برخی  همان دو اشکال را دارد که اوالً مشورت ممدوح است و

  امور است.

 

 وجه چهارم: منهج و سلوک شارع

شود. مقدمه اول اینکه در عصر استدالل چهارم برای اثبات اعتبار حجج عقالئیه از چند مقدمه تشکیل می

ر شبهات موضوعیه جریان وجود داشته )که برخی د« ظهور»و « قول ذوالید»شارع برخی حجج عقالئیه مانند 

که شارع این حجج عقالئیه را در دائره تکالیف شرعی امضاء نموده است. «( سوق»و « قول ذوالید»دارند مانند 

بنابراین حتی از یک حجّت عقالئی نیز در دائره احکام شرعی ردع نشده است؛ مقدمه دوم اینکه شارع حتی یک 

ای جعل نشده که عقالئیه ننموده است. به عبارت دیگر اماره حجّت جدید )عالوه بر حجج عقالئیه( تأسیس

شود که شارع در دائره ؛ و مقدمه سوم اینکه از دو مقدمه قبل، اطمینان حاصل می1نباشد و فقط شرعی باشد

تکالیف شرعی نیز همان مسلک عقالء )اعمّ از حجج موجوده و حجج آتیه عقالئیه( را قبول دارد. به عبارت 

. این اطمینان نیز اطمینان نوعی است؛ در 2ای غیر منهج عقالئی نداردشود که شارع رویهینان پیدا میدیگر اطم

 .3نتیجه تمام حجج عقالئیه مورد امضای شارع خواهد بود

بر خجّیت اگر اشکال شود ردع از یکی از حجج عقالئیه توسط شارع محقّق شده است، و شارع از ح

 ر مستدلّ در نظ و عمل به خبر عدلین را الزم دانسته است؛ پاسخ این است کهواحد در موضوعات ردع نموده 

 خبر واحد در شبهات موضوعیه نیز حجّت بوده و ردعی از آن نشده است.

 رسد این استدالل صحیح است.به نظر می

 

                                                           

 . استصحاب نزد مستدلّ اصل عملی بوده، و اماره نیست.1

سپس  وثابت شده ره سیبه ر عادل به عنوان مثال حجّیت خب د حجّیت امر دیگر را اثبات نماید.توانهر حجّتی که حجّیتش ثابت باشد، می. 2

 .شودقول ثقه با خبر عادل ثابت می حجّیت

وجود  یجه تفاوتیورد در نتماست بر خالف نظر مشهور که خودِ اطمینان حجّت است؛ در این حجّت  سبب نوعی اطمینان راختم در نظر البته. 3

 ندارد.
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 وجه پنجم: کالم مرحوم محقّق اصفهانی

انی است. ایشان بیانی فرموده و به صاحب پنجمین وجه برای اثبات امضاء شارع از مرحوم محقّق اصفه

شود(. ایشان مدّعی است اگر یک شیء رسد از کالم آخوند چنین مطلبی استفاده نمیکفایه نسبت داده )به نظر می

، و ردعی نسبت به آن حجّت از سوی شارع احراز نشود، در نتیجه آن امر نزد شارع نیز 1نزد عقالء حجّت باشد

 شود ایشان حتی امضائی نیز نیست، بلکه قائل به عدم وصول ردع است(.ان معلوم میحجّت است )از این بی

رئیس  ء، بلکهز عقالامقدمه بیان ایشان اینکه خداوند متعال دو عنوان و دو حیثیت دارد: اول اینکه یکی 

بما »متعال  داوندعقالست؛ و دوم اینکه شارع است؛ فرض شود خبر ثقه نزد عقالء حجّت است، بنابراین نزد خ

 ءاز عقال ال یکینیز حجّت خواهد بود؛ زیرا اگر حجّت نباشد خلف فرض است یعنی یا خداوند متع« هو عاقلٌ

هو  بما»ارع شنزد  نبوده، و یا این حجّت نزد تمام عقالء حجّت نیست. پس هر امری که نزد عقالء حجّت باشد

ما هو ب»ارع شمل و مختصر فرموده که هرگاه نزد نیز حجّت است. مرحوم اصفهانی کالمی بسیار مج« عاقلٌ 

ما هو ب»شارع  نیز حجّت است و فرموده این احتمال که نزد« بما هو شارعٌ»حجّت باشد نزد شارع « عاقلٌ 

 حجّت نباشد، احتمال قابل اعتنایی نیست.« بما هو شارعً »حجّت بوده و نزد وی « عاقلٌ 

ردعی از شارع واصل نشده باشد؛ زیرا با ردع شارع معلوم  البته ایشان فرموده شرط حجّیت این است که

 .2شود که در این مورد متّحد المسلک با عقالء نیستمی

ظر ندیگر به  رسد این بیان فقط یک ادّعا بوده و استداللی ندارد. به عبارتدر ابتدای امر به نظر می

ی ان و بررسا توضیح کالم ایشان پس از بیمطلوب بوده و تکرار دعوی است؛ امّ رسد این بیان مصادره بهمی

 اشکال شهید صدر به ایشان خواهد آمد.

 

 17/07/96  14ج

                                                           

یره حجّیت که مصبّ س دی استد، امّا این توضیح فقط ناظر به موار. بحث ایشان اعمّ از مواردی است که مصبّ سیره حجّیت باشد و یا نباش4

 است، به دلیل اینکه بحث فوق فعالً در همین موارد است.

، ء بل رئیسهمردع هو أن الشارع أحد العقالفی االکتفاء بنفس عدم ثبوت ال )قدس سره(و مبنى شیخنا األستاد :»249، ص3ج . نهایة الدرایة،1

ارع له شنه بما هو أسلک، و الم متحد المسلک مع العقالء فهذا مقتض التحاد المسلک، و ردعه الفعلی کاشف عن اختالفه فیفهو بما هو عاقل 

ء من مع العقال د مسلکهو من الواضح أن ردعه الواقعی ال یکون کاشفا عن اختالف المسلک لیختل به الکاشف الطبعی عن اتحا مسلک آخر.

 «.لصحیحالحکم باالتحاد، و هذا هو الردع کاف فی الحکم باتحاد المسلک، لعدم المانع عن حیث إنه منهم، فعدم وصول ا
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 با عقالء در برخی موارد« بما هو عاقل  »اشکال اول: عدم اتّحاد مسلک شارع 

معتبر نباشد به یکی از دو سبب: « بما هو عاقلٌ »شهید صدر فرموده ممکن است حجج عقالئی نزد شارع 

ه گاهی عقالء تحت تأثیر رغبات و امیال انسانی قرار گرفته و بر اساس آن یک رویه بین آنها به وجود اول اینک

آید، در این صورت شارع متّحد المسلک با آنها نخواهد بود. به عنوان مثال عقالء به سبب تنبلی به خبر ثقه می

به دلیل مفسده موجوده در خبر « هو عاقلٌبما »کنند، در این صورت ممکن است شارع اکتفاء کرده و تحقیق نمی

هایی در ادراکات خود دارند امّا شارع محدودیتی واحد، آن را حجّت نداد؛ و سبب دوم اینکه عقالء محدودیت

اند، لذا شارع ای در خبر واحد شده که عقالء به آن نرسیدهنداشته و درک اتمّ دارد. پس شارع متوجّه مفسده

 .1نخواهد بود متّحد المسلک با آنها

رسد این اشکال وارد نیست؛ توضیح اینکه در نزد حکماء قوّه عاقله مصون و معصوم از به نظر می

افتد. سیره خطاست و فقط وقتی تحت سیطره قوّه دیگر مانند غضبیه و شهویه و واهمه قرار گیرد، به خطا می

دیگری مانند عواطف و امیال وجود داشته ای است که منشأ آن فقط درک عقلی است، و اگر منشأ عقالء سیره

شود. ایشان گمان کرده سیره عقالء همان سیره عرف عامّ است، درحالیکه این دو می« سیره عرفیه»باشد، 

شود، امّا سیره حاصل از آن متفاوت هستند. به عبارت دیگر هرچند ممکن است قوّه عاقله تحت رغبات واقع می

عرفیه عامّه است. بنابراین سبب اول که ایشان برای تفاوت سیره عقالء با رویه سیره عقالء نیست، بلکه سیره 

بیان نمود، تمام نیست؛ سبب دو نیز تمام نیست زیرا عقالء به دنبال بهترین طرق ممکنه « بما هو عاقلٌ»شارع 

ه است. به هستند که بتواند حجّت باشد. اگر حجج عقالئیه موجوده افضل حجج نباشد، خطای در قوّه عاقل

اند که وجهی ندارد عبارت دیگر اگر حجج موجوده افضل حجج نباشد، یا عقالء به دنبال افضل حجج نبوده

دنبال افضل نباشند )اگر به دنبال افضل نباشند، عاقل نیستند(؛ و یا باید گفته شود خطا « بما هم عقالء»عقالء 

 .2شودیاند که فرض این است که قوّه عاقله دچار خطا نمهکرد

البته ممکن است خبر واحد دچار اشتباه شود، امّا افضل حجج موجوده است؛ زیرا عقالء به دنبال افضل و 

باشند؛ نظیر اینکه فالسفه معتقدند نظام عالم « ما یتصوّر»احسن ما یمکن وجوده هستند نه اینکه به دنبال احسن 

                                                           

ذ إِء غیر صحیح نه أحد العقالانَّ إحراز موافقة الشارع للعقالء بما هو عاقل لمجرّد کو و فیه: أوال:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

قلیة من العواطف و مل غیر العبالعوا امّا لکون السیرة العقالئیة غیر عقلیة بحتة بل متأثّرةیحتمل مخالفته لهم بما هو عاقل أیضا ألحد سببین، 

زم التخاذه موقفاً لهم المستلتب عقوالمشاعر الموجودة لدى العقالء و المؤثرة فی قراراتهم کثیراً و امّا لکون مرتبة عقله أتمّ و أکمل من مرا

 «.أفضل أو أشمل من موقفهم نتیجة ذلک

رع اتمّ بوده و راه چند عقل شاداند هر. مقرّر: توضیح اینکه شارع نیز با توجه به شرائط ممکن برای عقالء این راه را برای آنها بهترین راه می2

اه را ، این راسد ندارندخیص مفبهتری برای کسانی که درک واالیی دارند معرفی کند. یعنی شارع نیز برای این افرادی که درک واالیی برای تش

 داند.معتبر می
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بهترین نظامی است که امکان وجود دارد، نه بهترین بهترین نظام ممکن است، و بهتر از این محال است. مراد 

نظامی که امکان تصوّر دارد )زیرا ممکن است عالمی تصوّر شود که شرور و بیماری را نداشته امّا کماالت 

حاصل از آنها را داشته باشد. چنین عالمی قابل تصوّر هست امّا به دلیل تزاحم در عالم ماده امکان وجود 

 ندارد(.

ن را نیز آ« و عاقلٌبما ه»اشکال اول شهید صدر وارد نبوده و اگر سیره عقالء شکل گرفت شارع  در نتیجه

 معتبر خواهد دانست.

 

 «بما هو شارع  »و شارع « بما هو عاقل »اشکال دوم: عدم مالزمه بین اتّحاد مسلک شارع 

بما هو »ل مولویت مولی شهید صدر اشکال دومی نیز دارند که تنجیز و تعذیر عقلی فقط در دائره اعما

و تعذیر عقلی ندارد؛ زیرا تنجیز و تعذیر ای داشته باشد، تنجیز رویه« بما هو عاقلٌ»است. اگر شارع « شارعٌ

متّحد « بما هو عاقلٌ »عقلی در جایی است که مولی از موقف مولویت خود استفاده نماید. در نتیجه اگر شارع 

 .1حجّت عقالئی کافی نیست المسلک با عقالء باشد، برای حجّیت آن

ق رحوم محقّمرسد این اشکال هم با توجه به مبنای مرحوم اصفهانی وارد نیست. توضیح اینکه به نظر می

تواند انی میاصفه اصفهانی منکر حُسن و قبح عقلی بوده و فقط حُسن و قبح عقالئی را قبول دارد. پس مرحوم

ه ب و ردعی نسبت ماید،ر عبدی بر رویه عقالء در برابر مولی عمل ناین اشکال را دفع نماید به این صورت که اگ

مل به عسبب  آن حجّت از طرف مولی به عبد واصل نشود، نزد عقالء مستحقّ عقوبت نیست. پس اگر عبد به

قالً عیف مولی ا تکلرویه عقالئی با تکلیف مولی مخالفت نماید، عقالءً مستحقّ عقوبت نیست )هرچند مخالفت ب

قالئی د حجّت عب وجواست، امّا ایشان حُسن و قبح عقلی را منکر بوده، و عقالء نیز در این مورد به سب قبیح

ن صورت شد، در ایدانند(. بله اگر مولی از آن حجّت عقالئی ردع نموده و واصل به عبد شده باعقاب را قبیح می

قصّر بد نیز معست که است، البته فرض این اعقاب وی عقالءً قبیح خواهد بود. ظاهر کالم محقّق اصفهانی همین 

 نبوده و فحص در شبهات حکمیه انجام داده و ردعی نیافته است.

                                                           

االتحاد  فرض انَّ هذاالئی فتارة یلو سلّمنا إحراز االتحاد بینه و بین العقالء فی المسلک العق و ثانیاً:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 و أخرى یفرض ف المفروض،خل هو ویوجب القطع بأنَّه بما هو شارع أیضا ال یخالفهم فهذا معناه عدم إمکان صدور الردع منه و انتفاء احتماله 

اقل ال أثر له فی ه بما هو عز موقفانَّ احتمال اختالف موقفه بما هو شارع و مولى عن موقفه العقالئی موجود فمن الواضح حینئذ انَّ مجرد إحرا

لظنّ افه بما هو شارع فهذا اً عن موق ظنیّفاًالتنجیز و التعذیر عقلًا إذ ال موضوعیة لمواقفه غیر المولویّة فی هذا المجال و إِنْ أُرید جعل ذلک کاش

 «.رحهاال دلیل على حجیّته ما لم یرجع إلى باب الظهور الحال فی اإلمضاء و القبول على أساس النکات التی تقدّم ش
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صدر  کال شهیدد، اشدر نتیجه اگر مرحوم اصفهانی ادّعا نماید عقالء در این موارد اعتبار عقوبت ندارن

 موضوع نخواهد داشت.

 

 18/07/96  15ج

 «عقالء»عنوان اشکال سوم: عدم فردیت عاقل برای 

داده  اسخ آنهاه و پهمانطور که گذشت دو اشکال شهید صدر بر وجه پنجم )بیان محقّق اصفهانی( وارد نبود

اول  ست. اشکالارسد وجه پنجم برای احراز امضاء نیز صحیح نیست و سه اشکال بر آن وارد شد. امّا به نظر می

سبت نا عاقلی سان یاز افراد عقالء نیست، زیرا هیچ ان اینکه همانطور که در مباحث قبل مطرح شد شارع فردی

 موعه است؛ها عضو مجموعه عقالء هستند، و شارع مقدّس خارج از مجفرد نیست بلکه انسان« عقالء»به عنوان 

نظیر « عقالء»اند. عنوان هزیرا عقالء مجموعه از افراد دارای قوّه عاقله هستند که زندگی اجتماعی را تجربه نمود

یدٌ ز»)لذا  یت دارداست که زید فردِ انسان هست، امّا فردِ ناس نیست بلکه در مجموعه ناس عضو« ناس»وان عن

 صحیح نیست(.« زید ناسٌ»صحیح بوده امّا « انسانٌ 

شود که هیچ ها یک زندگی اجتماعی دارند که در اثر آن اموری پدیدار میتوضیح بیشتر اینکه انسان

ل ست که حاصشناسان یک پدیده اجتماعی اکرده است. به عنوان مثال زبان نزد زبانگیری نفردی در آن تصمیم

لحاظ  هاست، بدون اینکه اشخاصی آن را وضع کرده باشند )چه بهزندگی اجتماعی چند هزار ساله انسان

اند که آمده پدید دستوری و چه به لحاظ معانی(. به هر حال در طول زندگی اجتماعی برخی امور اعتباری نیز

های دیدهیز از پناست )حتی مصادیق حُسن و قبح « حُسن و قبح»یکی از آن مفاهیم اعتباری در نظریه امروز 

ود بد با وجعود و اجتماعی بوده و حاصل زندگی اجتماعی است(. به عنوان مثال اگر مولی تکلیفی به عبدش نم

نیز  «حجّیت» ه نامن مورد یک مفهوم انتزاعی بخبر ثقه مخالفت کرد، نزد عقالء عقوبت وی قبیح نیست. در ای

ور یز از امنشود که قبح متولد شد. هرچند حجّیت امری واقعی است امّا از حُسن و قبح یک عقوبت انتزاع می

 اعتباری است.

در نتیجه خداوند منّان از افراد مجموعه عقالء نیست؛ نظیر اینکه خداوند منّان سمیع و بصیر است امّا قوّه 

معه و باصره ندارد، بلکه آگاه به مسموعات و مبصرات است. لذا خداوند منّان عاقل است امّا قوّه عاقله ندارد، سا

 .1بلکه آگاه به معقوالت است. یعنی قوّه عاقله و زندگی اجتماعی نداشته لذا داخل در مجموعه عقالء نیست

                                                           

ن بوده و اعی انساتمدگی اج. پس حجج عقالئیه نیز مانند زبان، حاصل زندگی اجتماعی انسان است. حتی گفته شده قوّه عاقله نیز حاصل زن1

س آمده و سپ ه وجودمانند قوّه سامعه و باصره نیست. این زندگی اجتماعی موجب پدید آمدن حُسن و قبح شده و سپس حقوق و ملکیت ب

 حجّیت و منجّزیت و معذّریت پدید آمده است.
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هاست، و عقالئی حاصل خرد جمعی انسانشود امور اعتباری تذکر این نکته الزم است که گاهی گفته می

مشترک لفظی بوده و به دو معنی « خرد جمعی»شود علوم حاصل خرد جمعی است. اصطالح گاهی گفته می

متفاوت به کار رفته است. توضیح اینکه پدید آمدن علوم توسط خرد جمعی به این معنی است که حاصل خرد 

جلو حرکت نموده، و فرد دیگر قدم دیگری به جلوتر رفته، لذا  یک فرد نیست بلکه هر فرد یک قدم در علم به

علوم به این نقطه رسیده است. به عنوان مثال اگر مرحوم آخوند به هزار سال قبل برگردد هرگز این افکار 

اصولی را نخواهد داشت، و اگر شیخ طوسی به هزار سال بعد رود، افکار باالتری خواهد داشت. مفاهیم نقش 

کند؛ امّا خرد جمعی در سیره عقالء به این معنی نیست، بلکه به معنای امر غیر اختیاری بوده که بازی می ابزار را

 شود.در اثر زندگی اجتماعی حاصل می

 بنابراین شارع زندگی اجتماعی نداشته و عضوی از مجموعه عقالء نیست.

 اشکال چهارم: عدم سیره بین عقالء در دائره احکام شرعیه

وم )عالوه بر دو اشکال شهید صدر( بر کالم مرحوم اصفهانی این است که عقالء در دائره احکام اشکال د

ای ندارند. یعنی حتی اگر فرض شود خداوند متعال داخل در مجموعه عقالء است، امّا اصالً شرعیه سیره و رویه

ا معتبر بداند؛ زیرا عقالء فقط ناظر آن ر« بما هو عاقلٌ »ای بین عقالء در دائره احکام شرعی نیست تا شارع سیره

نیز در دائره احکام شرعی « بما هو عاقلٌ »به احکامی هستند که در نظام اجتماعی تأثیر دارد، و خودِ شارع 

 نظری نخواهد داشت.

بنابراین اگر فرض شود شارع از افراد عقالء و یا عضو مجموعه عقالست )به عنوان مثال نبی اکرم صلّی 

بما هو »آله واقعاً عضو مجموعه عقالست، و خداوند متعال نیز تسلّماً عضو مجموعه است(، امّا اهلل علیه و 

نسبت به حجّیت حجّت عقالئی در دائره تکالیف شرعیه موقفی ندارد. هرگاه عقالء موقفی نداشته باشند، « شارع

 نوبت به امضاء شارع نخواهد رسید.

 

 19/07/96  16ج

 با عقالء« بما هو شارع »اتّحاد مسلک شارع  اشکال پنجم: عدم دلیل بر

عالوه بر دو اشکال شهید صدر، اشکال سومی نیز بر بیان مرحوم اصفهانی وارد است. ایشان فرموده شارع 

متّحد المسلک با « بما هو شارعٌ»قطعاً متّحد المسلک با عقالست، امّا این احتمال وجود دارد که « بما هو عاقلٌ »

فرموده این احتمال قابل اعتنا نیست و توضیح چندانی ارائه نفرموده است. اشکال این است  عقالء نباشد؛ سپس

 که تنها وجوهی که ممکن است برای این ادّعا مطرح شود، این چهار وجه هستند که هیچیک تمام نیستند:
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باشد؛ زیرا اطمینان تواند کافی با عقالء نمی« بما هو شارعٌ»الف. اطمینان: اطمینان به اتّحاد مسلک شارع 

نیز از حجج عقالئیه بوده و داخل در محلّ نزاع است. پس باید اعتبار شرعی آن احراز شده و سپس به آن 

 استدالل شود، در حالیکه بحث در اعتبار حججی مانند اطمینان است.

اً اگر هم معتبر باشد ب. ظنّ: ظنّ به اتّحاد مسلک نیز کافی نیست؛ زیرا اوالً این ظنّ اعتباری ندارد، و ثانی

 از حجج عقالئیه بوده و مانند اطمینان داخل در محلّ نزاع است.

ج. استصحاب: استصحاب عدم ردع از سیره عقالء نیز کافی نیست؛ زیرا هرچند استصحاب دلیلی شرعی 

حجج است )نه حجّت عقالئی(، امّا دلیل اعتبار آن یک حجّت عقالئی یعنی خبر واحد است؛ پس تا اعتبار 

 توان اعتبار استصحاب را ثابت کرد.عقالئی ثابت نشود، نمی

تواند عقلی و یا عقالئی و یا شرعی باشد. ایشان منکر برائت عقلیه بوده و تنها د. برائت: برائت نیز می

ع است، برائت عقالئیه و شرعیه را قبول دارد؛ برائت عقالئیه نیز اوالً احتیاج به امضاء داشته و داخل در محلّ نزا

و ثانیاً در نظر مختار عالوه بر برائت عقلیه، برائت عقالئیه نیز مورد قبول نبوده و تنها برائت شرعیه مورد قبول 

است؛ برائت شرعیه نیز هرچند حجّت شرعی است )نه حجّت عقالئی( امّا اثبات آن به حجّت عقالئی یعنی خبر 

بهات حکمیه وجود دارد: اول اطمینان، و دوم خبر واحد، واحد است )دو مسلک برای اعتبار برائت شرعیه در ش

 که هر دو از حجج عقالئیه بوده و داخل در محلّ نزاع هستند(.

 

 وجه ششم: استحاله نقض غرض

پنج وجه برای اعتبار سیره عقالء در دائره احکام شرعیه و احراز امضای شارع بررسی شد، که این پنج 

یه )نه خصوص حجج موجوده در زمان معصومین علیهم السالم( بود؛ سه وجه موجب اعتبار مطلق حجج عقالئ

وجه دیگر نیز بیان شده که فقط موجب اعتبار حجج موجوده است. این وجوه نیز بسیار مهمّ هستند؛ زیرا اماراتی 

این هستند. مهمّترین « خبر واحد»و « ظهور»و « قول اهل لغت»که مورد قبول نوع فقهاء واقع شده، سه اماره 

ای از احکام امارات خبر واحد است؛ زیرا قول اهل لغت اختالفی بوده و سعه چندانی ندارد بلکه تنها در پاره

عنه است؛ بنابراین خبر واحد بسیار مهمّ است که حجّیت شرعی نیاز به آن وجود دارد؛ حجّیت ظهور نیز مفروغ

است. خبر واحد که « انسداد»ن موجب قول به و عدم حجّیت آ« انفتاح باب علم و علمیّ»آن موجب قول به 

مهمّترین حجّت عقالئی مورد نیاز در فقه است، از حجج موجوده در زمان معصومین علیهم السالم است. پس این 

 کنند، نیز مهمّ هستند.سه وجه که اعتبار حجج موجوده از جمله خبر واحد را ثابت می

وجه گذشته( این است که اگر حجّتی عقالئی در زمان معصوم گانه )عالوه بر پنج اولین وجه از وجوه سه

شود این حجّت قطعاً نزد شارع نیز معتبر است، پس قطع علیه السالم بوده و شارع از آن ردعی نکند، کشف می
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است. توضیح اینکه فرض شود خبر « استحاله نقض غرض»شود. این کشف قطعی به مقدمه به امضاء آن پیدا می

بر عدم تکلیف مثالً داللت بر عدم وجوب نماز جمعه دارد، در حالیکه نماز جمعه در واقع واجب واحد داللت 

است. در این صورت غرض شارع در این است که زید که خبر واحد به وی واصل شده نیز نماز جمعه بخواند. 

د؛ زیرا شارع در این فرض اگر خبر واحد نزد شارع معذّر نباشد و سکوت نماید، غرض وی نقض خواهد ش

خواند. از آنجا که داند زید با رویه عرفی که دارد، در این مورد نیز به خبر واحد عمل کرده و نماز جمعه نمیمی

 شود شارع اعتبار این اماره را امضاء نموده است.نقض غرض محال است، پس کشف می

ه سکوت شارع در حالیکه خبر رسد این استدالل تمام نیست؛ زیرا این احتمال وجود دارد کبه نظر می

داند برخی بر اساس خبر واحد می داند، کشف از تضیّق سعه غرض وی نماید. یعنی شارعواحد را معتبر نمی

شود زیرا غرض وی فقط در مورد کسانی است که معذّر برای آنها خوانند امّا اشکالی ایجاد نمینماز جمعه نمی

وت موجب نقض غرض شارع نخواهد بود. این مطلب با توجّه به این . در این صورت نیز سک1اقامه نشده است

نکته است که تعیین سعه غرض شارع به دست ما نیست، لذا ممکن است با از سکوت شارع کشف شود که 

 غرض وی مضیّق است.

 

 وجه هفتم: ظهورِ سکوتِ معصوم علیه السالم

کند، این می مین علیهم السالم را ثابتدومین وجه از وجوهی که اعتبار حجج موجوده در زمان معصو

 جّت ردعیحز آن است که اگر حجّتی عقالئی در عصر معصوم علیه السالم بوده و وی در دائره احکام شرعی ا

مضاء ات مولی، ز سکوننماید، این سکوت معصوم علیه السالم ظهور در امضاء دارد )در تمام موالی عرفیه نیز ا

طعیه قست؛ زیرا ظهور از حجج اترین وجه برای اعتبار حجج عقالئی موجوده شود(. این وجه بهاحراز می

یت قط در حجّ، و فعقالئیه است. به عبارت دیگر این وجه برای اثبات اعتبار تمام حجج عقالئیه جریان دارد

ن مضاء آمّا ااظهور جاری نیست که حجّیت آن نیز قطعی است )یعنی هرچند ظهور نیز از حجج عقالئی است، 

 قطعی بوده و قطع وجود دارد که در دائره احکام شرعی نیز مورد قبول است(.

 

                                                           

اء نموده احد را امضوه خبر ه و با سکوت، عمل ب. مقرّر: یعنی سکوت شارع کشف از یکی از دو احتمال دارد: اول اینکه غرض وی موسّع بود1

ماره را اشود کشف کرد که قطعاً این شود؛ در نتیجه از سکوت نمیاست؛ دوم اینکه غرض وی مضیّق بوده و کسی که معذّر دارد را شامل نمی

 امضاء نموده است.
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 وجه هشتم: عمل معصوم علیه السالم به حجج عقالئیه

کند، این است که عمل به حجج عقالئیه محلّ آخرین وجه که اعتبار حجج عقالئیه موجوده را ثابت می

وجود دارد که مثالً معصوم علیه السالم نیز از خبر واحد  ابتالء خودِ معصومین علیهم السالم نیز بوده و قطع

استفاده کرده )یعنی برای ایصال تکالیف از خبر واحد استفاده نموده(، و قطع وجود دارد که معصوم علیه السالم 

نیز به سوق و ید مسلم و سائر حجج عقالئی عمل کرده است؛ زیرا اگر خالف آن بود، قطعاً نقل شده و واصل 

کردند. به هر حال معصوم د که معصومین علیهم السالم به سوق و ید مسلم یا حجج عقالئی دیگر عمل نمیشمی

علیه السالم نیز تمام امور را خود به تنهایی انجام نداده به اهل خبره مراجعه داشته مثالً اگر لباسی نیاز داشته 

تر پارچه الزم است، معصوم علیه السالم به خودش خیاطی نکرده و یا اگر خیاطی بگوید برای این لباس دو م

 کرده است.علم خود عمل نکرده، بلکه همان مقدار پارچه تهیه می

 این وجه نیز معقول است، و اشکالی ندارد.

 

 بندی: اعتبار مطلق حجج عقالئیهجمع

جوده در با توجّه به مباحث فوق، در مورد احراز اعتبار مطلق حجج عقالئی )اعمّ از موجوده و غیرمو

زمان معصومین علیهم السالم(، تنها وجه چهارم صحیح بود که منهج شارع اعتماد بر دستگاه عقالئی بوده و 

دستگاه جدیدی در مقابل آن معرفی نکرده است؛ ممکن است اشکال شود که در این وجه نیز اطمینان به اعتبار 

ست؛ پاسخ این است که در نظر مختار نیازی تمام حجج عقالئی پیدا شد، که اطمینان نیز از حجج عقالئی ا

نیست تمام حجج به یک حجّت ذاتی برگردد )همانطور که مشهور تمام حجج را به حجّیت قطع که ذاتی 

کنند. همین اند که بر اساس قطع و اطمینان عمل میها طوری آفریده شدهاند(، بلکه در نظر مختار انسانبرگردانده

 اطمینان حجّت نباشد، امّا بر اساس آن عمل شود. مقدار کافی است که هرچند

عالوه بر اینکه وجه هفتم و هشتم نیز برای اعتبار حجج موجوده در زمان معصومین علیهم السالم کافی 

 گیرد.بوده که حجّیت خبر واحد را نیز دربرمی

و چه موضوعیه(  در نتیجه در نظر مختار هر حجّت عقالئی در دائره احکام شرعی )چه در شبهات حکمیه

نما نشان نما اعتماد نمایند، نماز خواندن به سمتی که قبلهقابل اعتماد است. به عنوان مثال اگر عقالء بر قبله

 باشد.دهد کافی بوده و صحیح است؛ زیرا این رویه عقالئی مورد امضاء شارع نیز میمی

 

 22/07/96  17ج
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 بررسی ردع شارع از حجج عقالئیه

و  ظهور وذشت در مواردی که مصبّ سیره عقالء حجّیت است مانند حجّیت خبر واحد همانطور که گ

یه را جج عقالئحختار ممانند آنها یعنی در حجج عقالئیه، نیاز به امضاء شارع وجود دارد. شارع مقدّس در نظر 

ن علیهم صومیعمپذیرفته، یعنی حجج عقالئیه در دائره تکالیف شرعیه نیز معتبرند حتی حججی که در زمان 

؛ و اگر به یز آن شدهاند. بنابراین اگر حجج عقالئیه به وجود تکلیفی تعلّق گیرند، موجب تنجالسالم موجود نبوده

 عدم تکلیفی تعلّق گیرند، موجب تعذیر آن تکلیف خواهند بود.

 ع معتبررزد شاناشکالی اساسی مطرح شده که شارع از تمام حجج عقالئیه ردع نموده، پس حجج عقالئیه 

جج ز تمام حامّ اعنیستند مگر دلیل خاصّی داللت بر اعتبار آنها نزد شارع نماید. به عبارت دیگر یک ردع 

قالئیه عمام حجج ست. تاعقالئیه وجود دارد. رادع عبارت از آیات عدیده دالّه بر نهی از عمل به ظنّ و غیرعلم 

عدم  تکلیف یا حجّیت خبر ثقه در جایی است که علم به ه شدهباشند. به عنوان مثال در فقه گفتنیز ظنّیه می

یدا کند، جوب آن پوم به تکلیف نباشد؛ پس اگر خبر ثقه دالّ بر وجوب نماز جمعه بوده و زید نیز از این خبر، عل

شود(. قط مییت سادر این صورت خبر ثقه حجّت نبوده، بلکه علم زید حجّت است )یعنی خبر ثقه بقاءً از حجّ

فه از این ر آیه شریظنّیه هستند و آیات دالّه بر نهی از عمل به ظنّ شامل آنهاست. چها ام حجج عقالئیه،لذا تم

 شوند:آیات ذکر می

کنایه از  بوده که 1«وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ الَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً»الف. آیه اول 

 این است که به ظنّ اعتماد نشده و به آن عمل نشود.

تَبْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ الَ تَجَسَّسُوا وَ الَ یَغْ »ب. دومین آیه 

بوده که داللت  2« لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌبَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ

 دارد.است باید دوری شود و ظنّ انسان را به گناه وامیدارد از خبر ثقه که مفید ظنّ 

لْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ هَا أَنْتُمْ هؤُالَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَکُمْ بِهِ عِ  »ج. آیه سوم 

است داللت دارد بر اینکه نباید استدالل و احتجاج شود به چیزی که علم به آن وجود ندارد.  3«أَنْتُمْ الَ تَعْلَمُونَ

 شود.نیز علم محسوب نمیعلم در معنای عرفی جامع بین قطع و اطمینان است، بنابراین خبر واحد 

                                                           

 تر با بحث فعلی است زیرا ظاهراً مرتبط بهامّا آدرس اول مناسبنیز آمده  36؛ البته این تعبیر در سوره یونس، آیه 28. سورة النجم، اآلیة1

 مباحث اعتقادی نیست.

 .12. سورة الحجرات، اآلیة2

 .66. سورة آل عمران، اآلیة3
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وَ الَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ  »د. چهارمین آیه نیز 

ز کند از پیروی از آنچه علم به آن نیست. ظهور و خبر واحد و همه حجج عقالئی نیاست که نهی می 1«مَسْئُوالً 

 علم نیستند.

ه به ین است کشد( امقتضای این اطالقات و عمومات )بنابر اینکه نکره در سیاق نفی و نهی مفید عموم با

نجّز( ممعذّر یا )توان عمل نمود. به عبارت دیگر حجج عقالئیه نزد شارع معتبر هیچ حجّتی از حجج عقالئیه نمی

 نیستند، مگر دلیل معتبر بر حجّیت آن اقامه شود.

 ز از حججور نیاگر گفته شود در این استدالل نیز به ظهور آیات شریفه استدالل شده، در حالیکه ظه

به  یه از عملآشود حجّیت ظهور قطعی است. لذا این عقالئیه بوده و حجّیت آن محلّ کالم است؛ پاسخ داده می

 خبر واحد و برخی حجج عقالئیه دیگر نهی کرده است.

 

 ئیه توسط آیات ناهیه از ظنّ پاسخ از ردع حجج عقال

حجّیت  دع ازروجوهی برای دفع این اشکال از سوی علماء مطرح شده و ادّعا شده که این آیات موجب 

 شود:حجج عقالئیه نیستند، که هریک مستقلّاً بررسی می

 

 وجه اول: استلزام دور

ور زم د؛ زیرا مستلمرحوم آخوند فرموده رادعیت آیات فوق از عمل به حجج عقالئیه، محال است

 ت.باشد. دور نیز محال بوده و هر امری که مستلزم امر محال )مانند دور( باشد، نیز محال اسمی

شود. خبر ثقه در دائره تکالیف عقالئیه معذّر و منجّز بوده و داده می« خبر ثقه»توضیح در ضمن مثال 

آنها متوقّف بر این است که سیره مخصّص این  حجّتی ظنّی است. شمول آیات ناهیه نسبت به خبر ثقه و رادعیت

شود که آیات داللت بر نهی از هر ظنّی غیر آیات نباشد )اگر سیره موجب تخصیص آیات شود نتیجه این می

حجج عقالئیه مانند خبر واحد دارند؛ پس ردعی از سیره نخواهد بود(. از سوی دیگر عدم تخصیص آیات ناهیه 

ت از سیره است. بنابراین رادعیت آیات ناهیه موقوف بر عدم تخصیص آنها و عدم نیز متوقّف بر رادعیت آیا

 .2تخصیص آیات ناهیه نیز موقوف بر رادعیت آنهاست

 

                                                           

 .36. سورة االسراء، اآلیة4

تقیید  یص عمومها أوتخصال یکاد یکون الردع بها إال على وجه دائر و ذلک ألن الردع بها یتوقف على عدم :»303. کفایة االصول، ص1

 «.خفىیما ال إطالقها بالسیرة على اعتبار خبر الثقة و هو یتوقف على الردع عنها بها و إال لکانت مخصصة أو مقیدة لها ک
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 مناقشه اول: عدم توقّف رادعیت بر نفسِ عدم تخصیص

وسط شود که تهایی داده شده که فقط به جواب محقّق خوئی اکتفاء میاز این استدالل مرحوم آخوند پاسخ

ح ( صحیشهید صدر تکمیل شده است. محقّق خوئی فرموده طرف اول دور )توقّف رادعیت بر عدم تخصیص

فسِ عدم نف بر نیست؛  زیرا هرچند نفسِ عدم تخصیص موقوف بر رادعیت آیات است، امّا رادعیت آیات موقو

م دور ستلزعیت آیات متخصیص نیست، بلکه رادعیت آیات موقوف بر عدم وصولِ تخصیص است. بنابراین راد

 ست.نیست و عدم وصول تخصیص موقوف بر رادعیت نیست بلکه نفسِ عدم تخصیص موقوف بر رداعیت ا

در نتیجه اشتباه بین ثبوت و اثبات شده زیرا رادعیت موقوف بر عدم وصول تخصیص است که عدم 

 .1وصول ربطی به رادعیت ندارد

 .2همین وجه را پذیرفته است شهید صدر نیز بعد از شقوقی که ذکر فرموده،

 

 پاسخ: مساوقتِ وصول و تخصیص

شود که اشیاء موجود دو دسته رسد این پاسخ صحیح نیست. به عنوان مقدمه این نکته بیان میبه نظر می

که وجود و عدم زید ربطی به علم دیگران ندارد. « زید»هستند: گاهی ثبوت شیء غیر از اثبات آن است مانند 

زید موجود یا معدوم باشد امّا علم به وجود یا عدم وی نباشد )یعنی امکان تخلّف علم از وجود  پس ممکن است

                                                           

فة قیتها المتوتوقف على حجّ و ثانیاً أنّ التحقیق عکس ما ذکره )قدس سره( ألنّ تخصیص العمومات بالسیرة م:»231، ص1. مصباح االصول، ج2

یاً، لتخصیص دوریکون افعلى االمضاء، فال یکفی فی التخصیص عدم ثبوت الردع على ما أفاده )قدس سره( بل ال بدّ من ثبوت عدم الردع 

ثبت خالفها، یالء ما لم ء العقبخالف الردع، فانّه غیر متوقف على ثبوت عدم التخصیص، بل یکفیه عدم ثبوت التخصیص، إذ العمومات حجّة ببنا

 «.ه فالمتعین هو االلتزام بکون اآلیات رادعة عن السیرة، ال أنّ السیرة مخصصة لآلیاتوعلی

ریبة، هی ات فی دعوى غو امّا مدرسة صاحب الکفایة فقد تطورت فی مقام التخلّص عن رادعیة اآلی:»399، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 کون رادعاً عن السیرةقها حجة لین إطاللسیرة فرع عدم تخصیص السیرة لها و إِلّا لم یکاستحالة الرادعیة ألنَّها دوریة. إذ رادعیة المطلقات عن ا

ع نفس مانسیاقاً  لمخصصیةاثم اصطدم صاحب الکفایة بدور آخر فی جانب  و عدم مخصصیة السیرة فرع الرادعیة فتوقفت الرادعیة على نفسها.

انت المطلقات حجة کة و إِلّا لمخصصیاالرادعیة و إِلّا لم تکن حجة و عدم الرادعیة فرع  المنهج فی التفکیر، ألنَّ مخصصیة السیرة أیضا فرع عدم

 رتفاع النقیضین ممتنعنع ألنَّ افسه ممتو النتیجة الغریبة انَّ المخصصیة ممتنعة و عدمها أیضا ممتنع مع انَّ هذا بن فتوقفت المخصصیة على نفسها.

 دعیة اآلیات.لسیرة و رااخصصیة فی تحقیق حال أصل هذه التوقفات المذکورة فی تقریب دوریة کلّ من م األُولى و فیما یلی نتکلّم فی نقطتین:

شکلة من عند تطبیقعض المحققیبط فیه تورو لیعلم انَّ مثل هذه المغالطة التی أوقعتهم فی مثل هذا المأزق و الدوران المغلق انَّما ینشأ من خطأ 

و إثبات عدمه  بطال وجودهإحاول  صور انَّ الدور المستحیل انَّما هو وجود ما یتوقّف على نفسه خارجاً و لهذاالدور على بعض الموارد، حیث ت

 واءً وجد خارجاً أم الیته لنفسه سء على نفسه و علّخارجاً ألنَّه لو وجد کان متوقّفاً على نفسه و هو محال، مع انَّ المستحیل هو نفس توقّف الشی

جواب علیها: انَّ تخصیص، فالعلى ال امّا دوریة المخصصیة من جهة توقفها على عدم الرادعیة المتوقف ل التوقّف فی نفسه فنقول:فال بدَّ من إبطا

 «.مخصصیة السیرة تارة یدعی ... 
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و عدم واقعی ممکن است(؛ گاهی نیز ثبوت و اثبات شیء یکی است. یعنی عالم وجود و علم به آن یکی است 

گرسنگی همان احساس وجود گرسنگی )مراد از «. درد»و « گرسنگی»ای از حاالت نفسانی مثالً مانند پاره

گرسنگی است( عین علم به گرسنگی است. پس ممکن نیست گرسنگی باشد و احساس نشود، بلکه گرسنگی 

 یعنی احساس گرسنگی.

یص همان ز تخصبا توجه به این مقدمه، تخصیص به حمل شائع نیز از قبیل قسم دوم است، یعنی مراد ا

یست ونه نتخصیص همان وصول تخصیص است(. پس اینگ تخصیص بالفعل است که متقوّم به وصول است )نفسِ

خشی از در ب که تخصیص وجود داشته امّا واصل نشود. به عبارت دیگر تخصیص همان عدم حجّیت ظهور سابق

ر مولی باشد که متقوّم به وجود مخصّص نیست بلکه متقوّم به وصول مخصّص است. لذا اگمدلول خودش می

عامّ  ورت حجّیتصو این مخصّص واصل نشود، در این « التکرم زیداً»د بگوید و بع« اکرم کلّ عالمٍ»بگوید 

 شود.باقی بوده و تخصیص بر آن وارد نمی

ت، اس« خصیصتعدم وصول »نیست بلکه متوقّف بر « عدم تخصیص»بنابراین ردع آیات ناهیه متوقّف بر 

 اهد شد.ور خودتیجه رادعیت مستلزم امّا تحقّق تخصیص )یعنی وصول آن( نیز موقوف بر رادعیت است. در ن

 23/07/96  18ج

 مناقشه دوم: عدم استحاله در دور غیرعلّی

ی رسد رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظنّ، مستلزم دور است، امّا استحاله فقط در مورد دور علّبه نظر می

آید. هیچ دور غیرعلّی یاست. یعنی اگر هر یک از این دو شیء، مبداء وجود دیگری باشد، دور محال الزم م

محال نیست. در نتیجه اشکالی ندارد رادعیت آیات متوقّف بر عدم تخصیص آنها توسط سیره باشد، و عدم 

 تخصیص آیات نیز متوقّف بر رادعیت آیات باشد.

دور از محاالت ذاتی نیست بلکه استحاله آن به سبب بازگشت به تناقض است، که فقط دور علّی منتهی به 

 است )البته اختالفی بین فالسفه در حقیقت علّیت وجود دارد(.« مبدأ وجود»شود. مراد از علّیت نیز می تناقض

 

 وجه دوم: انصراف آیات به سبب مرکوزیت حجج عقالئیه در اذهان

ها بسیار مرکوز است. اعتبار وحجّیت حجج عقالئیه مانند ظهور و خبر ثقه و قول ذوالید، در ذهن انسان

شود. پس نهی شارع، منصرف از حجج عقالئیه شدید موجب انصراف آیات ناهیه از حجج عقالئیه میمرکوزیت 

شود تا شامل حجج عقالئیه و ردع از است. اگر انصراف قبول نشود، الاقلّ اطالقی برای آیات ناهیه منعقد نمی

دم ظهور و اجمال است، لذا قدر زیر مجموعه ع« عدم انعقاد اطالق»از افراد ظهور است، و « انصراف»آنها شود. 

 متیقّن فقط ظنون غیر حجج عقالئیه خواهد بود.
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یا  ق باشندی اطالانصراف هم در عموم و هم در اطالق وجود دارد، و تفاوتی ندارد که آیات ناهیه دارا

 عموم )زیرا عموم نیز از مصادیق ظهور بوده و نصّ نیست(.

 این وجه نیز مورد قبول است.

 

 لع نشدِن امر مرکوز و مترّسخ، توسط چند اطالقوجه سوم: ق

ر از یک بااترک مرحوم شهید صدر فرموده اگر امری مترسّخ در اذهان باشد، برای رادعیت آن و قلع آن

رتبه به ماید چند ولی بگفتن کافی نیست، بلکه باید تأکید شود. برای اینکه ریشه سیره و ارتکاز از بین رود، م

ها بر انسان ری ازید. نظیر قیاس )قیاس در علم اصول همان تمثیل منطقی است( که بسیاصورت مؤکّد بیان نما

ین دیاس ریشه کنند. لذا شارع نسبت به آن موضع اکیدی اتّخاذ نموده که قاساس تمثیل قضاوت کرده و حکم می

 د.تری باشزند. قیاس به مرتکزیت خبر ثقه و ظهور نیست، لذا در این موارد باید تأکید بیشرا می

تواند موجب توان ارتکاز را از بین برد. پس اطالق آیات نمیدر نتیجه با یک یا چند دلیل و با اطالق، نمی

 .1ردع از حجج عقالئیه شود

 

 مناقشه: معلوم نبودنِ غرض شارع

لع سیره غرض شارع، از بین بردن و ق»رسد این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا این مقدمه که به نظر می

گر ات؛ امّا زم استمام نیست. بله اگر شارع بخواهد ریشه سیره را خشک نماید، تأکید و تکثیر بیان ال« تاس

یر ید و تکثه تأکببخواهد بیانی و حجّتی داشته باشد که خبر واحد نزد وی حجّت نیست، در این صورت نیازی 

دم اعالم ع ی فقطببرد، بلکه غرض و در بیان نیست؛ لذا ممکن است غرض شارع این نباشد که سیره را از بین

ه برض شارع د(. غحجّیت خبر واحد در دائره احکام شرعیه باشد )تا این غرض با همین بیان آیات، تأمین شو

 یست.ن، معلوم باشد دست ما نیست تا تعیین کنیم چه غرضی دارد، لذا این که غرض شارع از بین بردن این سیره

مقدار  وّی، اینتکاز قشهید صدر این باشد که با توجّه به ترسّخ سیره و اراین بیان صحیح نیست مگر مراد 

شود؛ در میمحسوب ن« عرد»کافی نیست. به عبارت دیگر این مقدار « نهی از اتّباع»و « بیان ردع»از کالم برای 

 این صورت نیز کالم ایشان بازگشت به وجه قبل داشته و وجه جدیدی نخواهد بود.

                                                           

 صلح إطالقاتتال  ذلک نقول لو قطعنا النّظر عن سیرة المتشرعة و بقینا و سیرة العقالء مع و رابعا:»408، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

د احة فال یکفی فیه مجرالسیرة صر ن نکتةاآلیات المذکورة للردع عنها لما أشرنا إلیه مراراً من أنَّه ال بدَّ من أَْن یکون البیان الرادع یردع ع

تتها عن لسیرة و نکاذور ج بل ال یکفی بیان واحد أو بیانات بل ال بدَّ من مزید بیانات و تأکیدات و تصریحات لکی تقلع إطالق أو عموم

 «.أذهان المتشرعة کما وقع ذلک بالنسبة إلى العمل بالقیاس
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  به معنای اعتقاد غیر مستندوجه چهارم: ظنّ

مغالطه شده؛ زیرا علم و ظنّ در آیات شریفه، حمل اند در استدالل به این آیات برخی از متأخّرین فرموده

اعتقاد راجح « ظنّ»اعتقاد جزمی، و معنای اصطالحی « علم»بر معنای اصطالحی شده است )معنای اصطالحی 

عبارت است از اعتقاد غیر مستند به حجّت هرچند جزمی « نّظ»غیر جزمی است(. در حالیکه معنای عرفی 

 عبارت است از اعتقاد مستند به حجّت هرچند اعتقاد راجح غیرجزمی باشد.« علم»باشد؛ و معنای عرفی 

اگر ظنّ و علم در آیات شریفه، حمل بر معنای عرفی شود، رادعیتی از حجج عقالئیه وجود نخواهد 

شود هرچند محسوب می« علم»ه خبر واحد، اعتقادی مستند به حجّت عقالئیه بوده و داشت؛ زیرا اعتقاد مستند ب

غیرجزمی باشد )لذا فقط ظنونی مانند اعتقاد راجح به نجاست این اناء که حاصل از استخاره است، تحت نهی 

 آیات شریفه باقی خواهد ماند(.

 مناقشه: عدم ثبوت معنای مذکور برای ظنّ و علم

رسد علم همان این است که معنای عرفی مذکور برای ظنّ و علم، ثابت نیست. به نظر می اشکال این وجه

اعتقاد جزمی یا اطمینانی مطابق واقع بوده، و ظنّ نیز اعتقاد راجح است )ظاهراً در معنای عرفی آنها مستند، اخذ 

دارد که معنای عرفی چیز  نشده است(. البته جزم به عدم معنای مذکور وجود ندارد بلکه اعتقاد راجح وجود

 دیگری است.

باشد )مانند اینکه ثقه خبر از نجاست اناء « ظنّ مستند»در مواردی به معنای « علم»هرچند ممکن است 

دهد، که علم از آن حاصل نشود؛ در این صورت ممکن است گفته شود علم به نجاست این اناء وجود دارد. 

 ؛ امّا ظنّ در هیچ استعمالی به معنای اعتقاد مستند به حجّت نیست.ممکن است این استعمال مجازی رائج باشد(

 

 وجه پنجم: ارتباط آیات با اعتقادات

ادّعا شده آیات ناهیه از عمل به ظنون، مرتبط با اصول دین و اعتقادات است، لذا ربطی به محلّ بحث که 

 ع، ردعی ندارد.تکالیف و فروع است ندارد. بنابراین آیات شریفه از خبر واحد در فرو

 



 47 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

47 

 

 مناقشه: ظهور برخی آیات در فروع

مباحث اعتقادی نبوده و اطالق دارد،  رسد این وجه صحیح نیست؛ زیرا برخی آیات مختصّ بهبه نظر می

به عنوان یک کبرای کلّی مطرح شده )نه اینکه « انّ الظنَّ الیغنی عن الحقّ شیئاً»به عنوان مثال آیه شریفه 

 نماید( لذا اطالق دارد. خصوص مورد را بیان

 توانند رادع باشند؛ زیرا وجه دوم تمام است.درنتیجه این آیات نمی

 

 25/07/96  19ج

 تنبیهات مقام اول

شود. مقام همانطور که گفته شد در بحث اعتبار سیر عقالئیه در دائره تکالیف شرعیه، در دو مقام بحث می

حجّیت است )یعنی بحث از حجج عقالئیه(، نظیر سیره عقالء بر  اول بحث از مواردی است که مصبّ سیره عقالء،

عمل به خبر واحد؛ و مقام دوم بحث از مواردی است که مصبّ سیره عقالء، اموری غیر حجّیت باشند نظیر 

 ضمان و ملکیت؛

رسد مسلک وجود دارد، که به نظر می« امضاء»و « عدم وصول ردع»در مقام اول گفته شد دو مسلک 

صحیح است. دو راه برای احراز امضاء شارع وجود داشت: منهج شارع که موجب اعتبار مطلق حجج امضاء 

عقالئیه است؛ و سکوت شارع )و همچنین عمل معصومین علیهم السالم به حجج عقالئیه( که موجب اعتبار 

 حجج عقالئیه موجوده در زمان معصومین علیهم السالم است.

شود که تمام حجج عقالئیه حتی حجج مستحدثه نیز حجّت بوده و مورد به هر حال، نتیجه بحث این می

 امضاء شارع هستند. در ذیل مقام اول نیاز است تنبیهاتی مطرح شود:

 

 ای در مقابل احراز امضاء شارعتنبیه اول: شبهه

و همانطور که گفته شد آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به خبر واحد و حجج عقالئیه اجمال داشته 

شامل آنها نیست. از سوی دیگر نیز امضاء شارع نسبت به حجج عقالئیه از راه منهج شارع و سکوت شارع 

شود که آیا با وجودِ این آیات ممکن است امضاء شارع احراز شد. با توجه به این دو مقدمه این سوال مطرح می

 از راه منهج شارع و سکوت شارع احراز شود؟

عمل به ظنّ، فرض شود دلیل ضعیفی داللت بر ردع از برخی حجج عقالئیه دارد،  عالوه بر آیات ناهیه از

 آیا در این صورت ممکن است از راه منهج و سکوت شارع، اعتبار این حجج عقالئیه احراز شود؟
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 ، باز همباشد به طور کلی سوال این است که اگر در قبال حجج عقالئیه، خطاب مجمل یا روایت ضعیفی

 از راه منهج و سکوت شارع ممکن است؟  احراز امضاء

روایتی نقل نموده که ادّعا شده داللت دارد خبر واحد در موضوعات « مسعدة بن صدقة»به عنوان مثال 

. وثاقت مسعده مورد اختالف بوده و در نظر مختار 1نزد شارع معتبر نبوده و در موضوعات باید بیّنه اقامه شود

. اگر فرض 2از ثقات هستند(« مصدق بن صدقه»و « مسعده بن زیاد»های ر به نامثابت نیست )البته دو راوی دیگ

شود این روایت، ضعیف است، در مقابل سیره عقالء در عمل به خبر واحد است که نزد عقالء تفاوتی بین شبهات 

ت، ممکن موضوعیه و حکمیه نیست و خبر واحد در هر دو حجّت است. سوال این است که آیا با وجود این روای

 است از منهج و سکوت شارع، کشف امضاء شود؟

ها جدّی آن مراد نکته وجود این شبهه این است که هرچند مدلول آیات ناهیه مجمل است، امّا ممکن است

ه باشد در شدشامل خبر واحد نیز باشد؛ و یا هرچند خبر ضعیف دارای ضعف سندی است، امّا ممکن است صا

ت راوی کن اسشد امکان صدور خبر از معصوم علیه السالم وجود دارد زیرا مم)در جایی که راوی ضعیف با

 ست، بلکهبت نیضعیف نیز یک روایت را درست نقل کرده باشد؛ عالوه بر اینکه در این مورد ضعف مسعده ثا

 فقط وثاقت وی احراز نشده است(.

سلوک و  خطاب مجمل نیز، صحیح نیست؛ زیرا اگر با وجودِ روایت ضعیف و رسد این شبههبه نظر می

، مانع ال یا ضعفکند. یعنی صرفِ وجود این اجممنهج شارع و معصومین علیهم السالم برای ما افاده اطمینان می

جود ین نکته ونیز هم« سکوت شارع»بسیار قوّی است؛ نسبت به « منهج شارع»اطمینان نیست، زیرا سلوک و 

 ف مانع استظهار امضاء از سکوت نیست.دارد که صرفِ یک خطاب مجمل یا روایت ضعی

 

 «ما یثبت باالمضاء»تنبیه دوم: مقدار 

ی ومضای اهمانطور که گفته شد اگر حجّتی در عصر شارع بوده و شارع در مورد آن سکوت نماید، 

ا امضاء یشود که سکوت داللت بر امضاء به مقدار همین یک حجّت دارد، و کشف خواهد شد. سوالی مطرح می

 کند؟دار نکته ارتکازی را ثابت میبه مق

                                                           

هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ  أَبِی عَبْدِ اللَّدَقَةَ عَنْدَةَ بْنِ صَوَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَ :»89، ص17. وسائل الشیعة، ج1

أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ  ة تَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَقَدِ اشْ  لَیْکَالثَّوْبِ یَکُونُ عَ لِکَ مِثْلُوَ ذَ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ لَمَ أَنَّهُ حَرَام  بِعَیْنِهِءٍ هُوَ لَکَ حَلَال  حَتَّى تَعْشَیْ 

أَْو  کَینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِاءُ کُلُّهَا َعلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَأَوْ رَضِ خْتُکَأُأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أَوِ امْرَ عَ فَبِیعَ قَهْراًلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِ وَ لَعَ

 «.تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ

 ةً ناتمام است.رسد هم سنداً و هم داللاند؛ امّا به نظر میده. این روایت نزد علماء داللت تمامی داشته و فقط برخی در سند آن خدشته نمو2
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 رجوع به بت بهبه عنوان مثال رجوع به عالم و اهل خبره در هر رشته یک امر ارتکازی است، شارع نس

 کوت شارعسامّا آیا  سکوت نموده، لذا امضاء نسبت به آنها احراز شده است؛« مقوّمین»و « اطّباء»و « فقهاء»

ر چه بشود؟ به عبارت دیگر سکوت شارع داللت جدید نیز محسوب میامضاء رجوع به عالم فیزیک و علمای 

 مقدار امضاء دارد، فقط امضاء حجّت موجوده و یا امضاء ارتکاز عقب آن حجّت؟

 

 نظر اول: امضاء ارتکاز

هایی ذکر مثال شهید صدر سکوت شارع را دالّ بر امضاء ارتکاز )نه فقط حجّت موجوده( دانسته و سپس

ه یا یک قطع وبوده که کسی ماهی را حیازت کرده « حیازت»و « تحجیر»اینکه در زمان شارع نموده مانند 

وارد مام این متکرده است. شارع با سکوت خود مملّکیت حائز را امضاء نموده، امّا در پیِ زمین را تحجیر می

لیف(  نشر تأ)حقّ لتألیفیک ارتکاز وجود دارد که عمل انسان محترم است. در عصر متأخّر حقّی به نام حقّ ا

ه که جود داشتازی وپیدا شده است که در زمان شارع وجود نداشته است. هرچند تألیف وجود نداشته، امّا ارتک

 از آن ارتکاز ناشی شده است.« احیاء»و « سبق به مکان»و « حقّ التحجیر»و « حیازت»

شود؛ و اگر ء حقّ التألیف ثابت نمیاگر سکوت شارع فقط داللت بر امضاء خود مورد داشته باشد، امضا

شود )البته این مثال در مورد سیر عقالئیه که داللت بر امضاء ارتکاز داشته باشد، امضاء حقّ التألیف نیز ثابت می

مصبّ آنها حجّت باشد نیست، و ایشان تفکیک بین مصّب سیره ندارد(. ایشان فرموده سکوت شارع امضاء 

وظائف معصومین علیهم السالم ابالغ احکام شرعی است و یکی از وظائف هم ارتکاز است؛ زیرا یکی از 

تصحیح ارتکازات مردم است. به عنوان مثال ارتکاز حقّ التألیف یعنی محترم بودنِ عمل انسان بسیار وسیع است 

محدود نموده و لذا اگر نزد شارع چنین عملی محترم نباشد، باید امام علیه السالم این ارتکاز وسیع در اذهان را 

و مانند آن باشد. با توجّه به این مقدمه اگر معصوم « حقّ التحجیر»بفرمایند هر عملی محترم نیست مگر مانند 

 .1علیه السالم سکوت نماید، ظهور در امضاء ارتکاز در اذهان خواهد داشت

                                                           

فی مقدار مفاد اإلمضاء للسیرة العقالئیة و هل هو فی حدود ما هو معمول به خارجاً و  الجهة الرابعة:»246، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ک و ضمن سعة دائرة النکتة العقالئیة لها التی قد تکون أوسع قام التعارف علیه فی عهد المعصوم علیه السالم أو یکون اإلمضاء أوسع من ذل

البدائیة من مقدار الجری الخارجی، فالسیرة على سببیّة الحیازة للتملیک مثلًا کان المقدار المعمول به منها خارجاً الحیازة بالطرق و الوسائل 

ا وجود آنذاک فهل المقدار المستفاد إمضاؤه یکون فی دائرة تلک الموارد کاالغتراف و االحتطاب و امّا مثل حیازة الطاقة الکهربائیة لم یکن له

قد یقال: بأنَّ السکوت و عدم الردع ال یدلّ على أکثر من إمضاء ما وقع خارجاً  المعمول بها أم أوسع من ذلک؟ و هذا له آثار مهمّة فی الفقه.

 خارجی على طبقها فال یمکن أَنْ یستکشف إمضاء الشارع لها من مجرّد سکوته. من عمل العقالء و امّا سعة نظر العقالء من دون أَنْ یقع جری

المعصوم له  إِلّا انَّ اإلنصاف داللة عدم الردع على إمضاء تمام النکتة العقالئیة التی هی أساس العمل الخارجی للعقالء و مالکه فی نظرهم، ألنَّ

و تصحیح أو تغییر ما ارتکز عند الناس من شرائع غیر صحیحة و مثل هذا المقام أوسع مدلولًا  مقام التشریع و إبالغ أحکام اللَّه سبحانه و تعالى
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 نظر دوم: امضاءِ مورد

حقّ »ا دارد، لذ ه مقدار تجسّد سیرهبر امضاء ب اند سکوت داللتبرخی بزرگان مانند محقّق تبریزی فرموده

ثال مه عنوان باست.  نزد ایشان فقط به مقداری که در زمان معصومین علیهم السالم وجود داشته، معتبر« السبق

شود؛ عی میقّ شرحسبق به مکانی در مسجد، و سبق به مکانی برای فروش کاال در بازار، و مانند آنها موجب 

ین است. یعنی های موجود در عصر حاضر مانند صف نانوایی )که در آن زمان نبوده( معتبر نیفامّا در مورد ص

 ت(.سبق موجب حقّ شرعی نیست )نه اینکه شارع امضاء نکرده باشد، بلکه امضاء شارع ثابت نیس

 

 نظر مختار: امضاءِ مورد

که داللت بر امضاء تمام « شارعمنهج »همانطور که گفته شد دو راه برای احراز امضاء شارع صحیح است: 

که « سکوت شارع»حجج عقالئیه دارد حتی حججی که در زمان معصومین علیهم السالم موجود نبوده است؛ و 

 داللت بر امضاء حجج عقالئیه موجود در آن زمان دارد؛

تبریزی  بدانیم )یعنی حجج متأخّر را معتبر نباشد(، نظر محقّق« سکوت شارع»اگر راه احراز امضاء را 

صحیح است که سکوت فقط بر امضاء به میزان حجج موجوده داللت دارد )نه به مقدار ارتکاز(؛ زیرا به عنوان 

داللت ندارد. البته ممکن است در مواردی « حقّ التألیف»، بر امضاء «حقّ التحجیر»مثال سکوت در مقابل 

 ی غیر از امضاء ارتکاز است.احتمال تفاوت بین امور موجوده و متأخّره نباشد، که این بحث

استدالل شهید صدر که امام علیه السالم وظیفه اصالح ارتکازات در اذهان را دارد، نیز صحیح نیست؛ زیرا 

نشین اوالً فقط در مورد امامی که متصدّی زعامت باشد چنین کالمی ممکن است گفته شود، نه در مورد امام خانه

اند، و آن مدّت نیز غالباً به جنگ گذشته وتاهی متصدّی زعامت مردم بوده)که فقط امام اول و دوم در مدّت ک

نشین نیز وظیفه اصالح ارتکازات اذهان را داشته باشد، ممکن است به سبب است(؛ و ثانیاً اگر امام خانه

کوت مصلحتی اهمّ، این اصالح انجام نشده باشد )همانطور که مقتضای تربیت در موارد بسیاری این است که س

 تواند امضاء ارتکازات موجود در اذهان مردم را ثابت نمود.شود(. پس از سکوت امام علیه السالم نمی

 

 26/07/96  20ج

                                                                                                                                                                                     

بالمعروف بل یدلّ بحسب ظهوره الحالی على انَّه ناظر إلى النکات التشریعیة الکبرویة نفیاً أو  من مجرد کونه ناهیاً للمنکر الخارجی و آمراً

 «.ی إمضاء تمام النکتة العقالئیة للسیرةإثباتاً فیکون لسکوته و عدم ردعه ظهور ف
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 تنبیه سوم: طرق احراز معاصرت سیره با عصر معصومین علیهم السالم

سیر دو راه برای احراز امضاء یک سیره، مورد قبول واقع شد: منهج شارع؛ و سکوت شارع نسبت به 

ای در زمان معصوم علیه السالم بوده و با سکوت وی موجوده در عصر ائمه علیهم السالم؛ بنابر راه دوم اگر سیره

مقارن شود، حجّت خواهد بود. سوال این است که معاصرت یک سیره با زمان ائمه علیهم السالم چگونه احراز 

 شود؟می

ه زمان و مکان خاصّ و یا مختصّ قوم یا مذهب یا ممکن است اشکال شود از سویی سیره عقالء محدود ب

ای خاصّ نیست، و از سوی دیگر نیاز به احراز معاصرت سیره عقالء با عصر ائمه علیهم السالم وجود دارد؛ فرقه

رسد این بحث، صرفاً بحثی لغوی بوده و نیازی به احراز معاصرت سیره عقالء با آن عصر بنابراین به نظر می

 وجود ندارد.

پاسخ این است که هرچند سیره عقالء اختصاص به زمان و مکان خاصّی ندارد، امّا گاهی زمان و مکان 

مرتبط به مصبّ سیره است. به عنوان مثال در عصر کنونی مالکیت انسان بر انسان مورد امضاء عقالء نیست. قید 

ق سیره است )یعنی سیره عقالء بر ، قیدی برای سیره عقالء نیست، بلکه قیدِ متعلّ«عصر کنون»یا « زمان ما»

شکل گرفته است(. به عبارت دیگر سیره عقالء بر اساس اختالل و حفظ نظام « عدم مالکیت در این عصر»

داریِ مفید برای حفظ نظام در آن عصر، گیرد، که تحوّل نظام اجتماعی بشر، منجرّ شده بردهاجتماعی شکل می

ام اجتماعی در این عصر. پس تبدّلی در اصلِ سیره رخ نداده بلکه تبدیل شود به امری مضرّ برای حفظ نظ

های امروز به آن زمان موضوع سیره تبدّل پیدا کرده است. در نتیجه سیره عقالء امری ثابت است که اگر انسان

بروند )و شرائط زمانی و مکانی آن عصر را لحاظ نمایند( مالکیت انسان بر انسان را امضاء نموده؛ و اگر 

داری را مذمّت خواهند کرد. پس تحواّلت اجتماعی موجب های آن عصر به عصر کنونی بیایند نیز بردهانسان

 شود.تغییر موضوع سیره می

بنابراین طبق مبنای سکوت شارع برای امضاء سیره موجوده در آن عصر، این سوال صحیح است که 

معاصرت سیره عقالء با عصر ائمه علیهم السالم وجود شود؟ پنج راه برای احراز چگونه معاصرت سیره احراز می

 دارد:

 

 طریق اول: احراز سیره نزدیک به عصر معصومین علهیم السالم

تاریخ اصحاب ائمه علیهم السالم خیلی روشن نیست امّا تاریخ عصور بعدی )زمان شیخ طوسی و سائر 

د عمل به خبر واحد در عصر متأخّر از عصر ای ماننعلمای بعدی( نقل شده و نسبتاً روشن است. پس اگر سیره

شود در عصر ائمه علیهم السالم نیز خبر ثقه نزد ائمه علیهم السالم که تاریخ روشنی دارد، احراز شود، کشف می
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عقالء حجّت بوده است؛ زیرا تبدّل در سیر عقالئیه به صورت سریع محقّق نشده و نیازمند زمان طوالنی است، 

اعی عظیم رخ دهد که موجب دگرگونی سیره عقالء شود )به عنوان مثال نظام کشاورزی مگر یک پدیده اجتم

کند، تبدیل به نظام صنعتی شود(. پس سیره عقالء با گذشت یک نسل یا دو نسل و یا با اراده یک نفر، تغییر نمی

ت عظیم اجتماعی وجود بلکه نیازمند تحولّی کیفی در جامعه است. از سویی در زمان گذشته نیز اینگونه تحواّل

شود در عصر ائمه علیهم السالم نیز این سیره ، لذا اگر سیره در زمان شیخ طوسی احراز شود، کشف می1نداشته

 وجود داشته است.

تر سیره آن حتتر باشد، بهتر بوده و راالبته هر چه سیره احراز شده به عصر ائمه علیهم السالم نزدیک

ئمه اء در عصر مینان به سیره عقاله عقالء در عصر عالمّه و محقّق نیز موجب اطشود؛ امّا سیرعصر احراز می

 علیهم السالم است. این راه مورد قبول است.

 

 طریق دوم: نقل تاریخی

مایند ه داللت نکهای احراز سیره نیز مراجعه به کتب تاریخ و یا مراجعه به برخی روایات است یکی از راه

ثال با رجوع مه عنوان اند. بیهم السالم یک سیره رائج بوده و مردم به امری اعتماد نمودهبر اینکه در عصر ائمه عل

اند، پس سیره عقالء در آن زمان نیز نمودهشود مردم به طبیب مراجعه میبه تاریخ و برخی روایات کشف می

لم ه موجب عکاشد، بداشته مراجعه به اهل خبره بوده است. البته باید به تعدادی نقل تاریخی یا روایت وجود 

 شود. این روش نیز مورد قبول است.

 طریق سوم: استقراء

های متفاوت بررسی شود و های احراز معاصر سیره این است که یک سیره در جوامع و عرفیکی از راه

ری اوامع بسیای وجود دارد. به عنوان مثال اماریت ید بر ملکیت، در جکشف شود که در آنها نیز چنین سیره

یره بر آن فریقا، سدر آ وجود داشته و مختصّ به مردم این کشور یا آن کشور نبوده و در خاورمیانه و در اروپا و

 ت.ت بوده اسشود در زمان ائمه علیهم السالم نیز ید اماره ملکیوجود دارد. از این استقراء علم پیدا می

ها گرم تمام آتش»دارد؛ نظیر اینکه قضیه  همان مبنای جاری در بحث استقراء، در این مورد نیز وجود

اند، بلکه با استقراء به تعداد قابل توجّهی این نتیجه به ها تجربه نشدهصحیح است در حالیکه تمام آتش« است

دست آمده است. در بحث فوق نیز، اگر هفتاد عرف مختلف با شرائط متفاوت زمانی و مکانی به همراه 

شود که در عصر ائمه علیهم السالم نیز تفاوت دارند، بررسی شوند، اطمینان پیدا میخصوصیاتی که احتمال ایجاد 

                                                           

سال اخیر به دلیل صنعت و  100سال قبل تقریباً یکی بوده است و تفاوتی چندانی نداشته است. در  1400سال قبل با  150. به عنوان مثال 1

 مسائل ارتباطی )نشر و تلفن و ..( تحوّل عظیمی به وجود آمده است.
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ای وجود داشته است. البته همانطور که گفته شد باید تمام شرائط استقراء لحاظ شود و استقراء چنین سیره

 د قبول است.طوری باشد که خصوصیاتی که احتمال دخالت دارند، داخل در استقراء باشد. این راه نیز مور

 

 طریق چهارم: مالحظه تحلیلیه وجدانیه

مالحظه تحلیلیه »مرحوم شهید صدر نیز طریقی برای احراز معاصرت سیره معرفی نموده و نام آن را 

نهاده است. ایشان فرموده یک راه برای احراز معاصرت سیره این است که )سیره در جوامع مختلف « وجدانیه

ای بین عقالء نماید. هر شخص نیز ه وجدان شده و وجدان حکم به وجود چنین سیرهاستقراء نشده بلکه( عرضه ب

یکی از اعضای مجموعه عقالء است که با عرضه سیره به وجدان خود، ممکن است طبق آن سیره حکم نماید، و 

، سپس تمام احتماالتی که ممکن است مرتبط به حکم شخصی باشد بررسی شده و با دفع تمام آن احتماالت

شود که شود. سپس احتماالتی داده میود. به عنوان مثال اماریت ید بر ملکیت، وجدان میشسیره عقالء ثابت می

شاید این وجدان شخصی بوده و مرتبط با طلبه بودن، یا مرتبط با مسلمانیت یا ایرانیت یا مانند آنها باشد. با 

 شود سیره عقالست.باطی ندارد، کشف میبررسی و دقّت در اینکه با هیچیک از احتماالت فوق، ارت

 شود.اگر از این راه نیز علم حاصل شود، سیره احراز می

 

 طریق پنجم: عدم نقل بدیل

راه دیگر برای احراز معاصرت سیره اینکه اگر برخی طرق و امارت در آن عصر نبود، باید بدیلی داشته 

شود بدیلی وجود نداشته است؛ و از نبودن ت، کشف میباشند که به ما برسد. از نرسیدن بدیل برای برخی امارا

شود این اماره رائج بوده است. به عنوان مثال ید اماره ملکیت است، اگر در آن زمان نبوده باید بدیل، کشف می

رفت، چگونه احراز بدیلی باشد که به ما برسد. یعنی در آن زمان کسی که برای خرید گوسفندی به بازار می

ن گوسفند ملک بایع است؟ پس اگر ید اماره ملک نباشد، باید بدیل داشته باشد که این بدیل نامتعارف نمود ایمی

است )مثالً قسم خوردن بدیل باشد(، لذا باید نقل شده باشد و بسیار بعید است در هیچ نقل به آن اشاره نشده 

باید نقل شود. ی عجیب است که حتماً اباشد. یعنی اینکه قصاب باید برای تک تک مشتریان قسم بخورد، پدیده

 شود اماریت ید در آن زمان نیز متداول بوده است.پس از عدم نقل چنین بدیلی، احراز می

 شود که حجج عقالئیه در آن زمان نیز وجود داشته است.از این طرق علم و اطمینان پیدا می

 

 29/07/96  21ج
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 تنبیه چهارم: تبدّل سیره

الئی موجود در عصر معصومین علیهم السالم که با سکوت آنها امضاء شده است، برخی امارات حجج عق

در عصر کنونی حجّیت عقالئی ندارد )یعنی اآلن از امارات عقالئی نیست(. در این تنبیه حجّیت آنها در دائره 

حجج شود. به عبارت دیگر بدون هیچ اشکالی در آن عصر عمل به آن احکام شرعی در این عصر بررسی می

« تبدّل سیره»عقالئی صحیح بوده، امّا عمل به آنها در عصر کنونی نیاز به بررسی دارد. هرچند عنوان این تنبیه 

است امّا در واقع تبدّلی در نفسِ سیره رخ نداده، بلکه تبدّل در موضوع سیره اتّفاق افتاده است )یعنی زمینه 

 گر نزد عقالء اماریت ندارد(.اجتماعی تغییر پیدا کرده، لذا آن اماره عقالئی دی

 

 پنج مثال برای تبدّل موضوع سیره

 شود:ای زده شده که به پنج مثال معروف اشاره میبرای این بحث امثله

 

 مثال اول: خبر واحد در امور هامّه

حجّیت خبر واحد از زمان شیخ طوسی و حتی قبل از آن مورد اختالف علماء بوده، و این اختالف تا 

دانند. ریشه نزاع، حجّیت خبر نیز وجود دارد. برخی خبر واحد را حجّت دانسته و برخی حجّت نمی عصر کنونی

 واحد نزد عقالست؛ نه اینکه منکرین قائل شوند خبر واحد نزد عقالء حجّت بوده، امّا نزد شارع حجّت نیست.

ای به این حجّیت هیچ اماره ای از قدیم تا کنون به اهمّیت خبر واحد نبوده، و دربه هر حال هیچ اماره

اندازه اختالف نشده است. دو نکته موجب این نزاع شده است: اول اینکه دلیل حجّیت خبر واحد یعنی سیره 

عقالء، مطلق و واحد نیست؛ یعنی سیره بر حجّیت خبر واحد مطلقاً، و یا بر عدم حجّیت آن به طور مطلق نیست 

و در مواردی حجّت نیست(. نکته دوم اینکه سیره دچار تغییر شده، و  )بلکه نزد عقالء در مواردی حجّت بوده

سعه و ضیق سابق را ندارد. یعنی در زمان متأخّر کم کم دائره حجّیت آن ضیق شده است. به عنوان مثال عقالء 

اند )البته هدر سابق در امور هامّه نیز به خبر واحد عمل نموده، امّا کم کم در امور هامّه به خبر واحد عمل نکرد

 این مثال است و فعالً بحثی در این زمینه نیست(.

کنند، باید حجّیت به هر حال با فرض اینکه در عصر کنونی عقالء در امور هامّه به خبر واحد عمل نمی

 خبر واحد در امور هامّه در عصر حاضر بررسی شود.
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 مثال دوم: اقرار در باب قضاء

م یکی از امارات عقالئیه در باب قضاء بوده، امّا اکنون عقالء به آن عمل اقرار در عصر ائمه علیهم السال

را مال زید »کنند )مگر در موارد خاصّی که قابل فحص نیست(. به عنوان مثال اگر کسی نزد قاضی بگوید نمی

 شود.شود بلکه تحقیق و فحص میسریع طبق آن، حکم صادر نمی« اممن دزدیده

تواند به اقرار )که در آن عصر از حجج عقالئیه بوده( ود در عصر حاضر قاضی میبنابراین باید بررسی ش

 عمل نموده و حکم صادر کند یا نه؟

 

 مثال سوم: شیاع در باب قضاء

معمول فقهاء شیاع را از امارات ندانسته و اگر کسی بین مردم به اجتهاد یا اعلمیت یا عدالت معروف باشد، 

اند شیاعی که مفید علم و ند؛ لذا شیاع را مقیّد به افاده علم و اطمینان کرده و فرمودهداناین مقدار را کافی نمی

 اطمینان باشد، کافی است. پس شیاع حجّت نبوده، و فقط علم و اطمینان حجّت است.

ردم اند. به عنوان مثال زید بین مفقهاء یک مورد را استثناء نموده و شیاع در باب نَسَب را از امارات دانسته

باشد. در این موارد آثار سیادت و بنوّت بار به سیادت معروف است، و یا معروف به این است که پسر فالنی می

 نمایند(.شود )مثالً اگر پدر زید از دنیا برود، خانه پدر را از زید خریداری میمی

؛ امّا در عصر حاضر  شیاع از امارات عقالئیه بوده و در آن عصر در باب قضاء نیز به آن عمل شده است

باشد، شیاع از امارات عقالئیه نیست )مثالً از امارات است، یعنی در مواردی که قابل آزمایش می« فی الجمله»

در تعیین سیادت ممکن است گفته شود قابل آزمایش نیست، لذا اکنون نیز شیاع نزد عقالء اماره است؛ امّا در 

 ئیه نیست زیرا فرزند کسی بودن با آزمایش قابل تعیین است(.تعیین فرزند دیگر شیاع از امارات عقال

به هر حال در عصر کنونی در برخی موارد شیاع از امارات عقالئیه نیست، لذا نیاز است بحث شود که آیا 

 اکنون عمل به شیاع در آن موارد، کافی است؟

 

 مثال چهارم: فِراش

عقالئی بر والدت یا ولدیت است. به عنوان مثال  است و اماره« در علقه زوجیت بودن»فِراش به معنی 

فرض شود همسر زید با غیر شوهرش نیز مراوده نموده و اکنون دارای فرزندی شده است. در این صورت فرزند 

 درصد باشد(. 20شود زیرا فراش اماره ولدیّت است )هرچند احتمال ولدِ زید بودن، ملحق به زید می
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رسی باید بر د. پست عقالئیه نیست؛ زیرا امکان آزمایش و اثبات وجود داردر عصر کنونی فراش از امارا

 شود آیا در باب قضاء ممکن است قاضی به فِراش عمل نموده و حکم صادر نماید؟

 

 مثال پنجم: قول زن در حمل

م لیهم السالعهای اولیه قابل تشخیص نیست. قول زن در عصر ائمه حمل زن از امور خفیّه است که در ماه

ده و ه فحص نبوبباشد )حتی اگر عدالت نداشته باشد(. یعنی نیازی نزد عقالء اماره بر حمل یا عدم حمل وی می

با  را حمل زنشود. قول زن در عصر حاضر از امارات عقالئیه نیست؛ زیبه قول وی عمل شده و آثار آن بار می

 آزمایش قابل تشخیص است.

باشد،  زن عادل گر آنار آن در عصر حاضر نیاز به بررسی دارد )البته بنابراین اعتماد به قول زن و اعتبا

ی به نیاز قول وی از باب خبر واحد در موضوعات حجّت است؛ این بر خالف قول زن در باب حمل است که

 عدالت ندارد(.

 

 احتماالت و اقوال در مسأله

ماره صر کنونی اعنیز داشتند؛ امّا در ات عقالئیه در آن عصر بودند که حجّیت شرعی های فوق از امارمثال

ال سه احتم ارند؟دعقالئی نبوده و حجّیت عقالئی ندارد. بحث در این است که آیا در عصر حاضر حجّیت شرعی 

 و قول در این مسأله وجود دارد:

 

 احتمال اول: حجّیت شرعی

ی ن را ابده دیتی شده کگفته شده امارات فوق در عصر کنونی نیز حجّیت شرعی دارد. استدالل به روای

 اند(:های مختلف از این روایت استفاده نمودهکند )که فقهاء به مناسبتمعرفی می

َعنِ  سَأَلُْت أَبَا عَبْدِ اللَِّه ععَلِیُّ بْنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ ُمحَمَّدِ ْبِن عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونَُس عَْن حَِریزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: »

ُء وِْم الْقِیَامَةِ َلا یَکُوُن غَیُْرهُ وَ لَا یَجِیلَالِ َو الَْحرَاِم فَقَالَ حَلَالُ ُمحَمَّدٍ حَلَال  أَبَداً إِلَى َیوْمِ الْقِیَامَِة َو َحرَاُمهُ حَرَام  أََبداً إِلَى یَالْحَ

 ؛1« بِهَا سُنَّةًغَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا َأحَد  اْبتَدَعَ بِدَْعةً إِلَّا تَرَکَ

                                                           

 .19و الرأی و المقاییس، حدیث؛ باب البدع 58، ص1. الکافی، ج1
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از این روایت استفاده شده دین ابدی بوده و قابل تغییر نیست، یعنی اگر چیزی در دین باشد تغییری در آن 

نخواهد بود. بنابراین امر حالل تغییر نکرده، و امر حرام نیز تغییری نکرده، و امر حجّت هم تغییر نخواهد کرد. 

 نیست.پس فهم عرفی صرفِ حالل و حرام تکلیفی 

گیری و استدالل صحیح نیست. توضیح اینکه معنای ثبات برداشت فقهاء اجماالً صحیح است، امّا نتیجه

باشد؛ در حالیکه اگر در جایی موضوع حکم تغییر کند، حکم الهی می« عدم تغییر»و « عدم نسخ»دین همان 

ج شود، و دلیل حرمت فقط حرمت تغییر نکرده است. به عنوان مثال فرض شود شیئی از تحتِ آالت قمار خار

کند. در این صورت تغییر در احکام الهی رخ نداده بلکه تغییر در موضوع احکام لعب با آالت قمار را ثابت می

رخ داده است. پس روایت فوق داللت ندارد بر اینکه آن شیء حتی اگر از تحتِ آالت قمار خارج شود، باز هم 

وضوع، به معنای تغییر دین نیست. در محلّ بحث نیز روایت فوق داللت حرام است. به عبارت دیگر تبدّل م

ندارد هرچه در زمان ائمه علیهم السالم حجّت بود، باید اکنون نیز حجّت باشد. ممکن است اقرار در آن زمان 

نماید، حجّت بوده، امّا اکنون حجّت نباشد؛ و این نسخ یا کم و زیاد شدنِ دین نیست تا روایت فوق آن را نفی 

 بلکه تغییر موضوع است.

 

 احتمال دوم: تفصیل بین دلیل لفظی و لبّی

احتمال دوم تفصیلی بین دلیل لفظی و لبّی است. توضیح اینکه اگر دلیل امضای آن اماره عقالئی دلیلی لبّی 

یز حجّت باشد، فقط در آن زمان حجّت بوده و در عصر حاضر حجّت نیست؛ امّا اگر دلیلی لفظی باشد، اکنون ن

شود، امّا دلیل لفظی دارای اطالق بوده و عصر است؛ زیرا دلیل لبّی اطالق نداشته و شامل عصر حاضر نمی

دلیلی لبّی است )یعنی شارع با سکوت آن را « شیاع»گیرد. به عنوان مثال دلیل امضای حاضر را نیز دربرمی

فقط در آن زمان حجّت است؛ امّا دلیل امضای  امضاء نموده نه اینکه روایت بر امضای آن داللت نماید(، پس

خبر واحد دلیلی لفظی است )طبق نظری آیه نبأ داللت بر حجّیت خبر واحد دارد، لذا دلیل لفظی بر امضای خبر 

شود(، پس خبر واحد در امور هامّه در عصر کنونی نیز حجّت است. اگر دلیل امضای خبر واحد محسوب می

 ل لبّی شده و در عصر کنونی در امور هامّه حجّت نخواهد بود.واحد نیز سکوت باشد، دلی

رسد این تفصیل صحیح نیست. این مطلب صحیح است که اگر دلیل امضای یک اماره لبّی باشد، به نظر می

کند زیرا دلیل لبّی بوده و اطالق ندارد؛ امّا حتی اگر دلیل امضاء حجّیت آن اماره در عصر حاضر را ثابت نمی

ل لفظی هم باشد داللت بر حجّیت در عصر کنونی ندارد؛ زیرا ارتکازی وجود دارد که مانع انعقاد اطالق یک دلی

برای دلیل امضاء است. ارتکاز موجود در اذهان این است که حجّیت خبر از باب حجّیت خبر نبوده بلکه از باب 

کنند باید در شرع به آن عمل می امضاء سیره عقالست. پس در اذهان عقالء مرتکز است که خبری که عقالء
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عمل شود. این ارتکاز مانع انعقاد اطالق برای دلیل امضاء شده، لذا دلیل امضاء عمل به خبر واحد در عصر کنون 

واحد در عصر حاضر منصرف از آن بوده و یا الاقلّ اطالقی ندارد تا شامل حجّیت خبر شود زیرا را شامل نمی

 شود.

 

 یتاحتمال سوم: عدم حجّ

 ن احتمالل، ایاحتمال سوم اینکه امارات فوق در عصر کنونی حجّت شرعی نیست. با ردّ دو احتمال قب

از امارات  مّا اکنونشود. بنابراین امارات عقالئیه که در عصر ائمه علیهم السالم حجّیت شرعی داشتند، اثابت می

ضاء ظی بر امیل لفت خواهد آمد که اوالً دلعقالئیه نیستند، حجّیت شرعی نیز نخواهند داشت. در بحث امارا

خبر »ا شامل تدارد وجود ندارد بلکه تمام دلیل امضاء همان سکوت است. سکوت نیز دلیل لبّی بوده و اطالق ن

ای وجود هضای اماربعد از خروج از حجّیت عقالئی شود؛ و ثانیاً حتی اگر دلیل لفظی بر ام« شیاع»و « واحد

ج از عد از خرواز این جهت در مقام بیان نبوده و شامل حجّیت شرعی آن اماره ب نبأ، داشته باشد مانند آیه

 حجّیت عقالئیه نیست.

 

 30/07/96  22ج

 مقام دوم: مواردی که مصبّ سیره اموری غیرحجّیت است

 ء ازیره عقاللّق سمقام دوم جایی است که متعلّق سیره امری غیر حجّیت باشند، و تفاوتی ندارد که متع

ت از امور ت و زوجیملکی امور واقعی یا اعتباری باشد. متعلّق سیره در صحّت و بطالن از امور واقعی بوده، و در

فیه، و سطالن بیع تواند هر چیزی غیر از حجّیت باشد، مانند سیره عقالء بر باعتباری است. پس متعلّق سیره می

دواج ا کسی ازکه ب ه، و سیره بر زوجیت در مورد کسیسیره بر لزوم بیع، و سیره بر ملکیت کسی که حیازت کرد

ا بر یاموالش  ان برصحیحِ نزد عرف خود نموده، و سیره بر والیت پدر بر فرزند، و سیره بر سلطنت سلطنت انس

د نسبت ببیت ی، و سیره بر سببیت )مانند سیره بر س«ذو الید»خودش، و سیره بر ضمان شخص متلف و شخصِ 

« صحّت»ند ست مانابر سببیت اتالف نسبت به ضمان(. پس گاهی متعلّق سیره از امور واقعی به ضمان، و سیره 

 و« والیت»و  «زوجیت»و « ضمان»و « ملکیت»؛ و گاهی از امور اعتباری است مانند «سببیت»و « بطالن»و 

 ؛«سلطنت»
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ت است؟ توضیح اینکه فقهاء اگر سیره عقالء به یکی از امور فوق تعلّق گیرد، آیا آن امر نزد شارع نیز ثاب

ملکیت »و « ملکیت عرفیه»اند. به عنوان مثال را قبول نموده 1در تمام عناوین معاملی دو دستگاه شرعی و عرفی

وقتی یکی از این امور «. عقد عرفی»و «  عقد شرعی»، و یا «صحّت شرعیه»و « صحّت عرفیه»، و یا «شرعیه

صحّت »و « ملکیت عرفیه»و « ضمان عرفی»ن است یعنی مثالً سیره بر متعلّق سیره باشد، سیره بر قسم عرفی آ

 است.« عرفیه

ه بفته است؟ آید که آیا شارع نیز ضمان و صحّت و والیت و مانند آنها را پذیربنابراین سوال پیش می

ت پدر را والیارع شاگر  عنوان مثال آیا شارع نیز والیت پدر بر فرزند را قبول نموده؟ البته مراد این نیست که

ه هم کتی دارد والی قبول نماید، دو والیت )شرعیه و عرفیه( برای پدر ثابت شود؛ بلکه مراد این است که پدر

رع قبول موده و شاناند. همانطور که والیت مادر بر فرزند را فقط عقالءً قبول عقالء و هم شارع آن را پذیرفته

 نکرده است.

رعی شاست. یعنی گاهی امری « عموم و خصوص من وجه»عرفی نسبت بین عناوین معاملی شرعی و 

حقّی را  الء چنینا عقبوده و عقالئی نیست مانند خیار مجلس، که شارع حقّ فسخ را برای بیّعان قرار داده، امّ

ه فقهاء کیگرف دندارند؛ و گاهی عقالئی بوده و شرعی نیست مانند صحّت بیع خمر توسط مسلمان به مسلمان 

لمان نی به مسط مسلماند این بیع نزد عقالء صحیح بوده و نزد شارع باطل است )و مانند بیع کلب توسافرموده

 یگر.دیگر(؛ و گاهی هم شرعی و هم عقالئی است مانند بیع پارچه توسط یک مسلمان به مسلمان د

غیر حجّیت  با توجّه به توضیحات فوق، بحث در این قسم از سیره عقالء است که متعلّق سیره از امور

باشد. یعنی چنین سیری بین عقالء را شارع نیز پذیرفته است؟ شرعیت این امور به صرفِ عدم وصول ردع ثابت 

که در مقام اول « امضاء»و « عدم وصول ردع»شود و یا نیاز به امضاء شارع دارد؟ همان دو مسلک مشهور می

« عدم وصول ردع»مرحوم اصفهانی قائل به کفایتِ  . مرحوم آخوند و2وجود داشت، در این مقام نیز وجود دارد

 است.« امضاء»بوده، و مسلک مشهور نیز مسلک 

 

 نظر مختار: حجّیت سیر عقالئیه

اختیار شد؛ « امضاء»هرچند در مقام اول )که مصبّ سیره، حجّیت بود( نظر مشهور پذیرفته شد و مسلک 

پذیرفته شده و سپس عدول « عدم وصولِ ردع»تدا نظر امّا در مقام دوم )که مصبّ سیره، غیر حجّیت است( اب

                                                           

 . تعبیر فقهاء همان صحّت عرفی است، امّا تعبیر ادقّ صحّت عقالئیه است.1

 ت.اس« صول ردعوعدم »غیر از « عدم ردع واقعی»نیز تحت مسلک امضاء است. یعنی « عدم ردع واقعی». البته توجّه شود قول به 2
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هم نیست، بلکه اگر ردعی باشد نیز اثری نداشته و آثار شرعی بر « عدم وصول ردع»شده و گفته شد نیازی به 

 شود:شوند. این مطلب نیاز به توضیح دارد که ابتدا مقدّماتی ذکر میچیزی که مورد سیره عقالست بار می

 لطاعةاول: دائره حقّ ا

فقط دو « حقّ الطاعة»حقّ اطاعت شارع مقدّس بر مکلفّین به معنی وجوب عقلی اطاعت وی است. دائره 

و نه برای سائر موالی حکم ایجاب و تحریم است. در غیر این دو حکم هیچ حقّ اطاعتی برای خداوند متعال )

واجب نیست. در  ممکن است امّا عقالًعرفیه( ثابت نیست. البته در دو مورد دیگر نیز اطاعت خداوند متعال 

مستحبّات و در مکروهات نیز اطاعت و مخالفت شارع معنی دارد، امّا عقالً اطاعت شارع در دائره مستحبّات و 

 مکروهات الزم نیست.

معنی است. به اطاعت و مخالفت در غیر این چهار حکم )وجوب و حرمت، و استحباب و کراهت(، بی

، در صورت عقد عبد با یک سفیه، مخالفت نیست؛ زیرا «عقد السفیه عندی باطلٌ»یی بگوید عنوان مثال اگر موال

اصالً مخالفت و موافقت در جایی است که طلب وجود داشته باشد. یعنی مولی از بیع باطل، نهی ننموده بلکه آن 

در مال حاصل از آن معامله را تواند عالوه بر بطالن بیع سفیه، تصرّف بیع را باطل دانسته است. البته شارع می

 کند؛ زیرا حرمت وجود دارد.نیز حرام نماید، که در این صورت مخالفت معنی پیدا می

در نتیجه حقّ اطاعت فقط در دو موضوع ایجاب و تحریم بوده، و در غیر این دو مورد هیچ حقّ اطاعتی 

انجام بیع غرری، حرام نیست؛ یعنی اگر دو  نیست. پس به عنوان مثال اگر بیع غرری نزد شارع باطل باشد، نفسِ

نفر در حالیکه راضی هستند یک بیع غرری انجام داده و تصرّف یکدیگر را تجویز نمایند، در این صورت کار 

حرامی انجام نشده است. بله گاهی شارع نفسِ معامله را حرام نموده مانند قرض ربوی، که در این صورت انجام 

 شارع است. این معامله نیز مخالفت

 

 دوم: معنای سیره عقالء

رسد نیاز به تصحیح دارد. توضیح اینکه در نظر فقهاء ذهنیتی در باب سیر عقالئیه دارند که به نظر می

فقهاء، سیره عقالئی در جایی است که تمام عقالء در تمام ازمنه و امکنه و در تمام اعراف موجود، یک سلوک 

ل اتالف در سیره عقالء، سبب ضمان است. پس باید تمام عقالء در تمام ازمنه و واحد داشته باشند. به عنوان مثا

 امکنه و در تمام اعراف، اتالف را سبب ضمان دانسته و این سیره واحد بین همه وجود داشته باشد.

رسد این تحلیل از سیره عقالء، صحیح نیست؛ زیرا سلوک واحدی بین تمام عقالء در تمام ازمنه به نظر می

هایی در برخی اعراف متفاوت وجود دارد. توضیح اینکه در زمان اخیر به سبب و امکنه وجود ندارد بلکه سلوک

اند به نحوی که ها پراکنده بودهتوسعه ارتباطات، ارتباط با تمام دنیا ممکن شده است، امّا قبل از این، تمام عرف



 61 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

61 

 

اطاّلع بودند. حتی گاهی یک قارّه ها از یکدیگر بیگاهی دو قبیله در چند فرسخی یکدیگر بوده درحالیکه قرن

 تا چند قرن مجهول بوده و از وجودش اطّالعی نبود.

های مشترک برخی سیر مشترک شکل گرفته و های مختلفی وجود دارد که بر اساس تجربهدر نتیجه عرف

ن چند عرف وجود داشته است. گاهی نیز سیره مشترکی نبوده، و اشتراک نیز گاهی بین همه بوده و گاهی فقط بی

ها سیره و سلوک متفاوت در عالم باشد. نقل شده است در به عنوان مثال در مورد شرائط صحّت بیع، شاید ده

برخی اعراف باید بینی بایع به بینی مشتری زده شود تا معامله صحیح و الزم شود، و نقل شده در برخی اعراف 

 ند تا بیع الزم شود.باید بایع و مشتری با یکدیگر دست ده

پس سیره واحد بین تمام عقالء وجود ندارد، بلکه برخی اعراف خاصّ وجود دارد. اکنون این سوال پیش 

رسد مراد از سیره عقالء این باشد؟ به نظر میآید که مراد از سیره عقالء، کدامیک از این اعراف خاصّ میمی

ائر اعراف در دائره همان سیره محترم باشد. به عنوان مثال اگر ای داشته و از نظر ساست که یکی از اعراف سیره

در عرفی ازدواج با خواهر صحیح بوده، و این ازدواج نزد اعراف دیگر در دائره همان عرف نیز محترم باشد، 

سیره عقالء بر صحّت چنین ازدواجی است )پس عقد مورد سیره نیست بلکه صحّت عقد مورد سیره است(. سیره 

بر ازدواج با خواهر به این معنی نیست که ازدواج با خواهر در تمام اعراف و بین تمام عقالء صحیح است؛ عقالء 

بلکه فقط در دائره این عرف صحیح است. لذا ازدواج مسلمانی با خواهرش نزد عقالء باطل خواهد بود )زیرا در 

اشتباه است که مثالً گفته شده اگر  عرف مسلمین چنین ازدواجی صحیح نیست(. بنابراین برخی امثله فقهاء

مسلمانی به مسلمانی خمر بفروشد، نزد عقالء صحیح و نزد شرع باطل است؛ زیرا نزد عقالء نیز باطل خواهد بود 

 اگر عرف مسلمین بیع خمر را باطل بدانند.

یز در در نتیجه مراد از سیره عقالء، همان سلوکی است که یک عرف خاصّ داشته و نزد سائر اعراف ن

دائره همان عرف محترم است. بله اگر سائر اعراف امضاء نکنند، سیره عقالء نیست. به عنوان مثال اگر در عرفی 

ای نیست. مثال دیگر اینکه فقهاء شمارند، پس در این مورد سیرهشوهر مالک زن باشد، عقالء آن را محترم نمی

که اگر این فتوا به مومنین هم سرایت نموده و  تملّک نماید،تواند اموال غیرمسلمان را اند مسلمان میفتوا داده

در این صورت این والیت از سوی سائر عرف مسلمین والیت بر تملّک اموال غیر مسلمان وجود داشته باشد، 

اعراف پذیرفته نشده است. یعنی مسلمان نزد عقالء والیت بر تملّک اموال غیر مسلمان ندارد. پس سیره عقالء 

 ین تملّکی نیست.بر چن

 

 01/08/96  23ج



 62 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

62 

 

 سوم: معنای عرفی عناوین معاملی

تجارةٍ »و « اوفوا بالعقود»اند نظیر برخی عناوین معاملی در خطابات شرعیه )در قرآن و روایات( اخذ شده

ای بر خالف معنای عرفی باشد. دلیل ، که در این موارد باید حمل بر معنای عرفی شوند مگر قرینه«عن تراضٍ 

این مطلب سیره عقالء در باب محاورات بوده و مورد اتّفاق علماء است. بنابراین عناوین معاملی در ادلّه شرعیه 

شوند. اکنون این حمل بر معنای عرفی می« احلّ اهلل البیع و حرّم الربا»و « احلّ اهلل النکاح و حرّم السفاح»نظیر 

 نند نکاح، و ملک، و بیع، و عقد، و تجارت، و حقّ( چیست؟شود که معنای عرفی این عناوین )ماسوال مطرح می

رسد معنای شود. به نظر میمی« فاسد»و « صحیح»شود. بیع تقسیم به به عنوان مثال در بیع بحث می

عرفی بیع، خصوصِ صحیح است و اطالق بیع بر فاسد استعمال مجازی است. بیع صحیح همان بیع مؤثِّر است 

آید مان نکاح مؤثِّر است، و همینطور در تمام عناوین معاملی(. سپس این سوال پیش می)نظیر نکاح صحیح که ه

احتمال « بیع»باشد؟ پس معنای عرفی مؤثِّر نزد چه کسی )عقالء، یا شارع، یا عرف( می« بیع مؤثِّر»که مراد از 

مؤثِّر نزد عرف، و یا مؤثِّر نزد همه، و یا دارد فقط بیع مؤثِّر نزد عقالء، و یا فقط بیع مؤثِّر نزد شارع، و یا فقط بیع 

رسد معنای عرفی بیع، همان بیع صحیح نزد عقالء یعنی بیع مؤثِّر نزد مؤثِّر نزد برخی از آن سه باشد. به نظر می

عقالء است. توضیح اینکه تبیین معنای عرفی قابل برهان نیست، بلکه امری وجدانی است. بیع مؤثِّر نزد عرف، 

شود؛ و یا بر آن اطالق می« بیع»ورد امضای سائر اعراف باشد که مؤثِّر نزد عقالء خواهد بود و ممکن است م

شود. پس بیع همان تملیک صحیح و مؤثِّر بر آن اطالق نمی« بیع»مورد امضای سائر اعراف نباشد که بالوجدان 

 نزد عقالست.

معاملی جریان دارد. پس معانی عرفیه  این مطلب که در ضمن مثال بیع بیان شد، در مورد تمام عناوین

تمام عناوین معاملی همان مؤثِّر نزد عقالست )عقالء به همان معنایی که توضیح داده شد(؛ امّا اگر اصرار بر 

معنای عرفی شود که مثالً بیع نام است برای بیع صحیح نزد یک عرف، در این صورت نیز عنوان بیع در ادلّه به 

الق نداشته لذا مختصّ به بیع صحیح نزد عقالء خواهد بود )یعنی بیع صحیح نزد یک تناسب حکم و موضوع اط

عرف، که مورد امضای سائر اعراف است(، و شامل بیع صحیح در یک عرف )نظیر بیع ولد توسط پدرش( که 

عراف نیز باشد، نخواهد بود. البته در این مورد ممکن است سائر امورد امضای سائر اعراف نیست و عقالئی نمی

امّا مراد این است که کاری کرد که به اعتقاد خودش بیع است، نظیر اینکه شخصی « فرزندش را فروخت»بگویند 

 که این استعمال حقیقی است.« قال زیدٌ انّی مجتهدٌ»که اعتقاد دارد زید مجتهد نیست، بگوید 

م معنی این نباشد در ادلّه شرعیه در نتیجه معنای عرفی عناوین معاملی همان صحیح نزد عقالست، و اگر ه

عنوان « اوفوا بالعقود»اطالقی نبوده لذا مراد از ادلّه شرعیه همان صحیح نزد عقالء خواهد بود. به عنوان مثال در 
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شود و مراد از آن همان عقد صحیح نزد عقالست. این معنی را برخی از فقهاء نیز عقد بر باطل اطالق نمی

 عقد در آیه شریفه همان عقد صحیح نزد عقالست.اند که مراد از فرموده

 

 02/08/96  24ج

 چهارم: نهی شارع از یک معامله

نهی شارع از عناوین معاملی مانند نهی از بیع خمر، و یا از وصیت زائد بر ثلث، و یا از نکاح با ربیبه، 

 ثبوتاً به دو نحوه ممکن است:

ه و ردع از آن عمل باشد )یعنی آن عمل را حرام الف. نهی تحریمی: ممکن است نهی شارع مولوی بود

 تواند بر اساس حکمت هرچیزی را حرام نماید. بهنماید(. توضیح اینکه تکلیف به دست مولی بوده و وی می

نماید. در این صورت نفسِ بیع را نیز حرام می« بیع خمر»را حرام نموده، « شرب خمر»عنوان مثال همانطور که 

نامی برای ایجاب مؤثِّر است(. « بیع»انشاء بیع حرام نیست )زیرا همانطور که گفته شد  خمر حرام شده امّا

دهد. بنابراین عملِ بیع حرام شده امّا اگر زید بیع خمر نمود این بیع صحیح، دارای اثر بوده و نقل و انتقال رخ می

مرتکب نشده )زیرا نام این کار بیع  بر خالف اینکه خمر را به کودک یا مجنون یا سفیه بفروشد، که فعلِ حرامی

نیست، و آنچه حرام شده عنوان بیع است( و نقل و انتقالی رخ نداده است؛ زیرا بیع با سفیه و صغیر )غیر ممیّز( و 

حرام است، امّا « قرض ربوی»مجنون نزد عقالء باطل است، پس بیع بر آن صادق نیست. نظیر اینکه در شرع 

داده شود کار حرامی رخ نداده است. پس اگر یک معامله شرائط معامله را نداشته اگر به مجنون چنین قرضی 

باشد و مؤثِّر و صحیح نباشد، حرام نخواهد بود بلکه فی نفسه باطل است. در نتیجه اگر شارع از یکی از عناوین 

 داد.معاملی نهی تحریمی نماید، آن انجام آن معامله حرام است، امّا نقل و انتقال رخ خواهد 

ب. نهی به غرض بطالن نزد مسلمین: ممکن است نهی شارع به غرض این باشد که آن معامله در بین 

مسلمین عرفی نباشد. توضیح اینکه گاهی غرض شارع نهی تحریمی نیست بلکه غرض این است که در طول 

اتّفاق رخ دهد و بیع  نزد عرف مسلمین باطل شود. اگر چنین« بیع خمر»این نهی یک اثر تکوینی پیدا شود که 

ای حرام نخواهد بود؛ زیرا وقتی بیع خمر نزد مسلمین خمر نزد عرف مسلمین باطل شود، انجام چنین معامله

بر آن صادق « بیع»باطل شده، و به تبع نزد عقالء نیز باطل باشد، پس بیع خمر یک مؤثِّر نزد عقالء نیست تا نام 

یع بار شده و انشاء مؤثِّر نزد عقالء حرام است، که چنین اتّفاقی در باشد. به عبارت دیگر حرمت بر عنوان ب

 خارج نخواهد افتاد. یعنی در این صورت مکلّف قادر بر بیع نیست فقط قادر بر انشاء است.

مرحوم فخر المحقّقین در بحث داللت نهی بر فساد یک معامله، فرموده نهی شارع داللت بر صحّت دارد؛ 

معامله صحیح نباشد )و آن معامله دائماً باطل باشد(، نهی از آن معامله )یعنی نهی از معامله زیرا اگر قدرت بر 
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. در پاسخ به ایشان گفته شده مراد از صحّت معامله همان صحّت عقالئیه است. یعنی 1صحیح( لغو خواهد بود

باشد. پس مکلّف قدرت بر شارع نهی نموده از ایجاد معامله صحیح نزد عقالء، که ممکن است نزد شارع باطل 

 ای دارد و نهی از آن لغو نیست.ایجاد چنین معامله

 معامله صحیح شود که اشکال و پاسخ هر دو اشتباه است؛ زیرا در زمان صدور نهی،با بیان فوق معلوم می

س انجام پ باشد، باطل مقدور مکلّفین بوده )یعنی هنوز در عرف مسلمین باطل نشده تا به تبع آن نزد عقالء نیز

یگر داطل شد، بلمین معامله صحیح عقالئی مقدور مکلّفین است(؛ امّا با گذشت مدّتی که آن معامله در عرف مس

د، وارد شو خواهد له لغقدرتی بر انجام معامله صحیح نزد عقالء نیز نیست. بنابراین این اشکال که نهی از معام

الئی صحیح عق عاملهنجام باشد کافی است. و این پاسخ که منیست؛ زیرا همین که در مقطعی از زمان قدرت بر ا

واهد م باطل خهقالء مقدور است، نیز صحیح نیست؛ زیرا این معامله بعد از اینکه بین مسلمین باطل شد، نزد ع

 بود.

 

 اقسام نهی شارع از عنوانی معاملیّ

 ید:ن بین مسلمین نماتواند نهی تحریمی یا نهی به غرض بطالدر نتیجه شارع در مقام ثبوت می

اگر شارع یک معامله را تحریم نماید، و در اثر تحریم شارع )یا حتی بر اساس فتوای فقهاء( در بین 

مسلمین این معامله باطل محسوب شود، در این صورت این معامله در ابتداء حرام بوده امّا اکنون حرام نیست؛ 

ء( را تحریم نموده نه صرفِ انشاء آن معامله را، و وقتی بین زیرا شارع آن معامله )یعنی معامله صحیح نزد عقال

. اگر بین مسلمین آن 2مسلمین باطل باشد به تبع نزد عقالء نیز باطل بوده و انشاء آن معامله نزد عقالء اثری ندارد

 معامله باطل محسوب نشود، حرمت آن همچنان باقی خواهد ماند.

یک معامله نهی نماید بدون اینکه قصد تحریم و ردع داشته  اگر شارع به غرض بطالن بین مسلمین، از

باشد، در این صورت فرض این است که آن معامله حرام نیست امّا ممکن است بین مسلمین عرف شده یا نشود. 

در صورت اول بعد از اینکه معامله نزد مسلمین باطل محسوب شد، به تبع نزد عقالء باطل خواهد بود )یعنی 

نیست امّا باطل است(؛ و در صورت دوم که بین مسلمین باطل محسوب نشده، نزد عقالء نیز هرچند حرام 

                                                           

 «.لکذیبانی داللة النهی على الصحة و عن الفخر أنه وافقهما فی حکی عن أبی حنیفة و الش:»189. کفایة االصول، ص1

نوان ه خودش یک عک« خمر تسلیم». البته ممکن است عنوان محرّم دیگری وجود داشته باشد )غیر از حرمت انجام آن معامله( نظیر عنوان 1

 دارد.محرّم در شرع است، لذا بیع خمر اگر همراه تسلیم خمر باشد، عنوان محرّم دیگری 
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صحیح است. پس این معامله حرام نبوده و صحیح خواهد بود یعنی آثار شرعی را دارد. بنابراین در هر دو 

 .1صورت این معامله حرام نخواهد بود زیرا فرض شده شارع از آن معامله نهی تحریمی ندارد

 

 گیرینتیجه

گر ارد، و ادطاعت با توجه به مقدّمات چهارگانه فوق شارع فقط در دائره تکالیف )وجوب و حرمت( حقّ ا

را  ان معاملیتواند یک عنویک عنوان معاملی به وجود آورد در این زمینه حقّ اطاعت ندارد. البته شارع می

ئماً ق نیز دامتعلّ و، «اوفوا بالعقود»شده نظیر  موضوع یا متعلّق تکلیف قرار دهد. موضوع تکلیف فرض وجودش

ا یی موضوع ن معاملدر این صورت حقّ اطاعت دارد؛ امّا اگر یک عنوا«. حرّم الربا»یک فعل ارادی است نظیر 

یا  ست موضوعمکن اممتعلّق تکلیف نبود، بحث از امضاء یا عدم قبول شارع لغو است. بنابراین عنوان معاملی 

 شرعی قرار گیرد.متعلّق تکلیف 

 

 عنوان معاملی، موضوع حکم شرعی باشد

تواند طبیعی چیزی، و یا یک حصّه از آن طبیعی، و یا موضوع تکلیف شرعی به دست شارع بوده که می

یک حصّه از آن طبیعی به همراه یک حصّه از چیز دیگری را موضوع حکم خود قرار دهد. به عنوان مثال در 

)مثالً « حائض»، و یا یک حصّه از زنان «حائض»اند موضوع تکلیف خود را طبیعی توامور تکوینی شارع می

روز(، و یا یک حصّه از زنان حائض به همراه یک حصّه از زنان طاهر قرار دهد. یعنی  10تا  3حیض بین 

 روز، و شامل طهر متخلّل 10تا  3موضوع حکم حرمت ورود به مسجد را طوری قرار دهد که شامل حیض بین 

نیز بشود )مثالً اگر زنی چند روز خون دیده و سپس دو روز پاک شود و بعد دوباره چند روز خون ببیند، که 

مجموع حیض و طهر بیش از ده روز نباشد، تمام این مدّت حرمت ورود به مسجد دارد(. حیض یک پدیده 

کم شرعی، رابطه عموم و شود. حائض تکوینی با حائض موضوع حطبیعی است که از امور تکوینی محسوب می

؛ و 2روز حیض دیده 3خصوص من وجه دارند. نقطه افتراق حائض تکوینی همان زن حائضی است که کمتر از 

                                                           

د، لذا ل محسوب شوین باط. به عنوان مثال شارع از وصیت زائد بر ثلث نهی نموده است. این نهی موجب شده وصیت زائد بر ثلث نزد مسلم2

 ال اگر بینمین مثهوصیت زائد بر ثلث نزد عقالء نیز باطل شده و حرام شرعی هم نیست )زیرا طبق فرض نهی تحریمی نشده است(. در 

 شد، عقالءً هم صحیح بوده و حرام هم نبود )زیرا طبق فرض نهی تحریمی ندارد(.محسوب نمی مسلمین باطل

صورت  د(، در اینی بخور. فتوای فقهاء این است که حتی اگر زنی با خود کاری کند که حیض وی قطع شود و به سه روز نرسد )مثالً قرص1

 نیز حکم زن حائض را ندارد.
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روز خون  5نقطه افتراق حائض شرعی همان زنی است که در طهر متخلّل بوده؛ و نقطه اجتماع نیز زنی است که 

 بیند؛می

ز تعیین لی نیه موضوع به دست شارع است، در عناوین معامهمانطور که در امور تکوینی تعیین محدود

رعی تواند طبیعی یک عنوان معاملی را موضوع حکم شمحدوده موضوع به دست شارع است. یعنی شارع می

امّا اگر )تواند موضوع حکم شرعی را اوسع یا اضیق از آن عنوان معاملی قرار دهد خودش قرار دهد، و می

 شود(.یطبیعی موضوع خواهد بود یعنی حمل بر معنای عرفی مای نباشد همان قرینه

 

 دلیل خاصّ، حکم وضعی باشد

ی یح عقالئای از عقد صحمراد شارع همان عقد صحیح نزد عقالست )نه حصّه« اوفوا بالعقود»بنابراین در 

ت نیسن یا چیز دیگر(. پس اگر عقدی در یک عرف صحیح بوده و نزد عقالء صحیح نباشد، آیه شامل آ

ء بار ب وفا)تخصّصاً از تحت آیه خارج است( یعنی موضوع )عقد صحیح عقالئی( محقّق نشده تا حکم وجو

 شود.

اند این دلیل ، در این صورت فقهاء گفته1«بیع العنب باطلٌ»در مقابل آیه فوق فرض شود شارع بگوید 

 ب(.موجب تخصیص آیه است )یعنی به همه عقود وفاء نمایید، غیر از بیع عن

 عقالء هم رسد این کالم صحیح نیست، زیرا اگر بیع عنب در عرف مسلمین باطل باشد پس نزدبه نظر می

یه باشد، آ صحیح باطل شده لذا آیه شامل آن نیست تا تخصیص باشد؛ و اگر بیع عنب در عرف مسلمین و عقالء

احتمال  طاعتی ندارد(. زیرا دونیز حقّ ا« بیع العنب باطلٌ »خورد )و روایت شامل آن هست و تخصیص نمی

ه این رع خواستکه شاوجود دارد: اول اینکه شارع خواسته با این دلیل آیه را تخصیص بزند؛ و احتمال دوم این

است؛ با  قّق نشدهری محدلیل موجب بطالن بیع عنب نزد مسلمین و به تبع آن بطالن نزد عقالء شود، امّا چنین اث

 شود.یص نمیز تخصابت نخواهد شد، زیرا امر دائر بین دو احتمال است که احراوجود این دو احتمال تخصیص ث

صیص وجب تخم« بیع العنب باطلٌ »پس در هر صورت )بیع عنب بین مسلمین باطل شود یا نشود(، دلیل 

 آیه نخواهد بود.

 

 03/08/96  25ج

                                                           

ل این است ه تعویض مثاشد. نکت« بیع العنب باطلٌ»بوده، امّا در جلسه بعدی مثال عوض شده و « بیع الخمر باطلٌ». مثال استاد در این جلسه 1

دن خمر نیز حرام ران قرار داشود؛ زیرا تسلیم و در اختیار دیگکه در مثال اول عنوان محرّم دیگری وجود دارد که وفاء به بیع خمر نیز حرام می

 بیع عنب وجود ندارد. است. امّا این نکته در
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ح اعالم را باطل یا صحیای گفته شد حقّ طاعت شارع فقط در وجوب و حرمت بوده و اگر شارع معامله

رار یف شرعی قتواند عناوین معاملی را موضوع یا متعلّق تکلنماید در این مورد حقّ اطاعت ندارد. شارع می

 دهد تا حقّ طاعت وی شامل آن شود.

 در این صورت ،«اوفوا بالعقود»اگر شارع یک عنوان معاملی را موضوع تکلیف شرعی قرار دهد مانند 

 وضعی در فی یاحیح نزد عقالست. در مقابل آن ممکن است دلیل دیگری داللت بر حکم تکلیمراد همان عقد ص

 وده است.جعل نم حکم وضعی را« بیع العنب باطلٌ»یک معامله خاصّ نماید. به عنوان مثال اگر شارع بگوید 

ب نزد ع عنیاین حکم وضعی ممکن است موجب بطالن بیع عنب در عرف مسلمین شده و به تبع موجب بطالن ب

ا اگر یست؛ امّحیح نعقالء شود. در این صورت وفاء به بیع عنب الزم نیست زیرا بیع عنب نزد عقالء یک عقد ص

« بالعقود اوفوا»این حکم وضعی موجب بطالن بیع عنب نزد مسلمین و به تبع نزد عقالء نشود، در این صورت 

یص آیه ل اینکه دلیل بطالن بیع عنب موجب تخصواشود. پس دو احتمال وجود دارد: شامل بیع عنب نیز می

وفای به آن  شود، که این احتمال بسیار بعید است زیرا در آن صورت بیع عنب در عین اینکه صحیح است،

ین اوده، که الء بواجب نخواهد بود! احتمال دوم اینکه دلیل بطالن بیع عنب به غرض ابطال بیع عنب نزد عق

 شود.این دو احتمال وجود دارد، لذا تخصیص احراز نمیغرض محقّق نشده است. بنابر

 

 دلیل خاصّ، حکم تکلیفی باشد

، در این صورت «بیع وقت النداء حرامٌ »اگر دلیل دوم نهی و تحریم یک معامله باشد )نه بطالن آن( مانند 

. پس ممکن 1نیست؛ زیرا حرمت یک عقد با صحّت آن قابل جمع است« اوفوا بالعقود»نیز این خطاب مخصّص 

است این خطاب موجب بطالن بیع عنب در عرف مسلمین شود یا نشود. در صورت اول بیع عنب یک معامله 

صحیح عقالئی نبوده و آیه شامل آن نیست تا تخصیص باشد؛ و در صورت دوم نیز بیع عنب یک معامله صحیح 

ای است که هرچند انجام آن کار املهعقالئی است که آیه شامل آن بوده و وجوب وفاء دارد. یعنی بیع عنب مع

 حرامی است، امّا در صورت انجام بیع عنب یک معامله صحیح رخ داده و وجوب وفاء دارد.

 اهد بود.نخو« اوفوا بالعقود»نیز موجب تخصیص آیه « بیع وقت النداء حرامٌ»به هر حال خطاب 

                                                           

ین سبب یست. به همنل جمع . صحّت یک معامله با حرمت انجام آن معامله قابل جمع است؛ امّا حرمت وفاء به یک عقد با صحّت آن عقد قاب1

مورد  در ح شد؛ زیرامطر« بیع العنب باطلٌ »عوض شده و مثال « بیع الخمر باطلٌ»در بحث قبل که دلیل دوم یک حکم وضعی بود، مثال 

ای که وفای به آن ممنوع باشد، نزد عقالء باطل دانند )هر معاملهای را باطل میخصوصِ خمر، وجوب وفاء نیز حرام بوده و عقالء چنین معامله

 است(.
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ری یف امی است که موضوع تکلدر نتیجه اگر عنوان معاملی، موضوع تکلیف شرعی باشد، نظیر جای

 تکوینی باشد. یعنی باید بررسی شود که موضوع طبیعی است یا حصّه یا چیز دیگری.

 

 عنوان معاملی، متعلّق تکلیف شرعی باشد

ار دهد. تواند یک عنوان معاملی را موضوع یا متعلّق تکلیف شرعی قرهمانطور که گفته شد شارع می

 ف شرعی باشد، بررسی شد.اینکه عنوان معاملی موضوع تکلی

«  الرباحرّم اهلل» یا« مرالتبع الخ»امّا اگر شارع یک عنوانی معاملی را متعلّق تکلیف شرعی قرار دهد نظیر 

پس اگر ندارد ) عاملهو یا نهی از یک معامله نماید، در این صورت نیز حرمت یک معامله منافاتی با صحّت آن م

ارع از هی نهی شله گابء باطل نباشد، صحیح بوده و در عین حال حرام است(. ربا بین مسلمین و به تبع نزد عقال

در این  د شد، کهخواه یک معامله اثری تکوینی دارد که موجب بطالن آن معامله نزد مسلمین و به تبع نزد عقالء

ی با منافات ،باشد صورت صحیح نخواهد بود. پس اگر دلیل تحریم بیع خمر و کلب و خنزیر و میته، دلیل تمامی

دلّه شود. از اآن می استثناء است زیرا خصوصیتی دارد که موجب بطالن« بیع خمر»صحّت بیع آنها ندارد؛ البته 

چنین  وام شده، قد حرعدیگر استفاده شده که در اختیار دیگری قرار دادن خمر نیز حرام است، لذا وفای به این 

 عقدی نزد عقالء باطل خواهد بود.

گر وفای به یک معامله حرام نباشد، آن معامله صحیح خواهد بود؛ و اگر وفای به آن حرام به هر حال ا

ای . به عنوان مثال اگر زنی اجیر شود بر عمل حرامی، چنین معامله1باطل خواهد بود باشد، آن معامله نزد عقالء

انجام آن حرام بوده، و وفای به است که « بیع ربوی»باطل است زیرا وفاء به آن برای زن حرام است. مثال دیگر 

آن نیز حرام است )پس اگر کسی بیع ربوی انجام داده، و به عقدش وفاء نماید، دو کار حرام مرتکب شده است(. 

 که هرچند انجام آن حرام است، امّا وفای به قرض ربوی حرام نیست.« قرض ربوی»بر خالف 

یز نظیر مواردی است که متعلّق تکلیف از امور در نتیجه اگر متعلّق حرمت یک عنوان معاملی باشد ن

تکوینی باشد. یعنی ممکن است یک حصّه از این معامله حرام شده و یا حتی برخی حصص امر دیگری نیز 

                                                           

الزم با ت مآید تمام محرمات تبدیل به مباح شود. یعنی صحّکنند؛ زیرا الزم می. اگر وفای به عقدی حرام باشد عقالء آن را تصحیح نمی1

ت ت و ممنوعیرد حرموجوب وفاء است و اگر صحیح باشد باید به آن وفاء شود در حالیکه طبق فرض وفای به آن حرام است. تفاوتی ندا

ه هر حال ئی باشد، با عقالیوفای به یک معامله شرعی )یعنی در عرف متشرّعه( یا عرفی )یعنی در عرف دیگری غیر عرف متشرّعه( یا قانونی 

ن آن هرچند بطال)باشد  وعیت وفاء موجب بطالن نزد عقالست. بنابراین همین که در عرف مسلمین حرمت وفای به یک معامله مورد قبولممن

 دانند.معامله مورد قبول نباشد(، عقالء آن را تصحیح نکرده و باطل می
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ای از آن منافاتی با صحّت آن همراه این حصّه از معامله حرام شود. در هر صورت حرمت یک معامله یا حصّه

 اثری تکوینی گذاشته و موجب بطالن معامله نزد عقالء شود. معامله ندارد؛ مگر این حرمت

 

 عناوین معاملی نظیر عناوین تکوینی

بیع »ست شارع مکن امدر نتیجه تفاوتی بین عناوین تکوینی و عناوین معاملی وجود ندارد. به عنوان مثال 

ام تواند تمصورت می را حرام نماید؛ و در هر« شرب خمر»را موضوع حرمت قرار دهد، و ممکن است « خمر

ید آن د، باحصص یا برخی از حصص آن را تحریم نماید. پس اگر موضوع دلیل شرعی یک عنوان معاملی باش

ملی ن معادلیل بررسی شود که آیا موضوع آن تمام حصص آن عنوان معاملی و یا برخی از حصص آن عنوا

رام حمعامله  صص آناید بررسی شود آیا تمام حاست؛ و اگر متعلّق تکلیف شرعی یک عنوان معاملی باشد، نیز ب

یا حصّه  ا دارد،داللت بر حرمت تمام حصص رب« حرّم الربا»شده یا برخی از حصص آن حرام شده است )مثالً 

 ربای بین والد و ولد حرام نیست(.

 عاملین مر عناویدو نوع شرعی و عرفی دارد، همینطور د« حیض»بنابراین همانطور که نباید گفت عنوان 

ود که آیا ه بررسی شبلکه باید موضوع یا متعلّق ادلّ نیز نباید گفت نکاح شرعی و عرفی، و یا بیع شرعی و عرفی،

 ن معاملیعنوا وتمام حصص آن معامله است یا یکی از حصص آن معامله است. تنها تفاوت بین عنوان تکوینی 

ء نزد عقال شود و آن معاملهوجب اثری تکوینی میدر این است که گاهی اعتبارات شارع در عناوین معاملی م

ل شوند یعنی در طومی« واقعی اعتباری»شود. به عبارت دیگر گاهی عناوین معاملی از امور باطل یا صحیح می

عتبار در طول ا گیرد )بر خالف امور تکوینی کهاعتبار شارع واقعاً یک معامله تحت یک عنوان معاملی قرار می

 شارع نیستند(.

در نتیجه نباید در مواردی که سیره عقالء بر اموری غیر حجّیت )یعنی بر عناوین معاملی( است، بحث از 

شود؛ بلکه باید رجوع به کتاب و سنّت شده تا اگر آن عنوان معاملی « عدم وصول ردع»یا « امضاء»نیاز به 

ا متعلّق تکلیف قرار گرفته یا موضوع یا متعلّق تکلیفی شرعی بود، بررسی شود که تمام حصص آن موضوع ی

 .1برخی حصص آن موضوع یا متعلّق تکلیف شرعی قرار گرفته است

 

                                                           

ست اراده ممکن ا «بیع العنب حرام»ع که بگوید . همانطور که گذشت اجمال دلیل مخصّص منفصل، موجب اجمال عامّ نیست. لذا شار1

قد رجوع وفای به ع موم عامّرا نموده و یا اراده تأثیر گذاشتن در تکوین را، که وقتی دو احتمال باشد به ع« اوفوا بالعقود»تخصیص آیه 

ین اباشد )فرض  وجوب وفاء نداشته شود. از سویی نیز تخصیص فی نفسه بسیار بعید است؛ زیرا بعید است یک معامله صحیح باشد امّامی

 است که نزد مسلمین اثر نکرده و این معامله صحیح است(.
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 06/08/96  26ج

 خالصه بحث از اعتبار سیره عقالء

بحث از اعتبار سیره عقالء در دو مقام انجام شد. در مقام اول بحث از حجج عقالئیه )مصبّ سیره، حجّیت 

اوین معاملی عقالئی )مواردی که مصبّ سیره اموری غیر از حجّیت باشد مانند باشد(؛ و در مقام دوم بحث از عن

 ضمان و ملکیت و حقّ و عقد( انجام شد.

 

 خالصه بحث از اعتبار حجج عقالئیه

در مقام اول یعنی حجج و امارات عقالئیه، دو مسلک وجود داشت: مسلک عدم وصول ردع؛ و مسلک 

ار شد، زیرا دائره حجّیت و اماریت در مورد هر موالیی به دست همان امضاء؛ در بحث فوق مسلک امضاء اختی

تواند به عبد بگوید بر خبر کاذب مولی بوده و شخص دیگر حقّ دخالت در آن را ندارد. به عنوان مثال مولی می

و اگر  اعتماد کن، امّا بر خبر ثقه اعتماد نکن. پس در باب حجّیت، تعیین دائره حجج از اختیارات مولی است؛

مولی سکوت نماید، روش امضائی دارد )یعنی به روش دیگران اعتماد کرده است(. با بررسی منهج شارع، کشف 

شود که روش عقالئی را امضاء نموده و حجج عقالئی در دائره احکام شرع نیز حجّت است. به عنوان مثال می

شود با ره احکام شرع به آن اعتماد نموده لذا مینما باشد، شارع نیز در دائاگر سیره عقالء بر اعتماد به قبله

 ای در عصر ائمه علیهم السالم وجود نداشته است.اعتماد به آن نماز خواند، هرچند چنین سیره

 

 خالصه بحث از اعتبار عناوین معاملی عقالئیه

نظیر  مقام دوم بحث از سیره عقالء در اموری بود که مصبّ سیره عقالء امری غیر از حجّیت باشد

در این امور نیازی به «. عقد»و « زوجیت»و « ضمان»و « حقّ»و « ملکیت»و « لزوم»و « بطالن»و « صحّت»

هم نیست. توضیح اینکه غفلت از دو نکته موجب شده « عدم وصول ردع»نبوده، و حتی نیازی به « امضاء»

 گمان شود در این امور نیز نیاز به امضاء شارع وجود دارد:

در مورد شارع فقط در دائره ایجاب و تحریم است. در غیر این دو حکم « حقّ الطاعة»نکه الف. اول ای

معنی است )در مسلک مشهور در استحباب و کراهت نیز موافقت و مخالفت وجود دارد اطاعت و معصیت بی

(. البته هرچند معصیت نیست؛ امّا در مسلک مختار در استحباب و کراهت نه معصیت وجود دارد و نه مخالفت

 اصالً معنی ندارد. این مطلب به معنی محدودیت اطاعت مولی نیست بلکه اطاعت و معصیت در غیر تکلیف،
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دارای دستگاه معامالتی مستقلّی بوده که باید بررسی « بما هم عقالء»ب. دوم اینکه در نظر فقهاء عقالء 

عقالء دستگاه مستقلّی برای معامالت ندارند،  شود شارع در قبال این دستگاه چه موقفی دارد. در حالیکه اوالً

های مختلف معامالتی وجود دارد که سائر اعراف مخالفتی با دستگاه مستقلّ ای از اعراف با دستگاهبلکه مجموعه

هایی ایجاد نماید )به عنوان مثال اگر در یک عرف ازدواج با محارم صحیح باشد، یک عرف ندارند مگر مزاحت

سائر اعراف نیز تأیید  کنند؛ و اگر در یک عرف بیع از عقود جائز باشد،آن ازدواج را تأیید می سائر اعراف نیز

در مقابل عقالء « بما هو شارعٌ»کنند(؛ و ثانیاً اگر هم عقالء دستگاه معامالتی مستقلّی داشته باشند، شارع می

ارد. یعنی اگر شارع دستگاهی داشته امّا مولویت نداشته و اگر دستگاه جدیدی بسازد نیز حقّ طاعت مستقلّی ند

تواند از دستگاه عقالئی تبعیت کند. زیرا عقل حکمی در مورد تمایالت و اغراض تکلیفی نداشته باشد، مکلّف می

« تکلیف مولی»کند اطاعت از و حبّ و بغض مولی و در مورد دستگاه معامالتی مولی ندارد، بلکه عقل حکم می

حقّ « بیع الخمر باطلٌ »باید اطاعت شود؛ امّا اگر بگوید « بیع الخمر حرامٌ »ی بگوید الزم است. پس اگر مول

طاعتی ندارد. البته ممکن است فتوای فقهاء )بعد از حکم شارع به بطالن( موجب شود آن معامله نزد مسلمین 

ی به دستگاه فقهاء در باطل شود، که در این صورت نزد عقالء نیز باطل خواهد بود. با توجه به این بیان، نیاز

 باب معامالت به همراه آن شرائط و موانع نیست.

بیع »با توجه به دو نکته فوق در بحث عناوین معاملی )که بحثی کامالً ثبوتی است( اگر شارع بگوید 

، حقّ طاعتی ندارد، و بیع عنب صحیح بوده و تصرّف در عوضین نیز حالل است )زیرا طبق فرض «العنب باطلٌ

در عالم ثبوت، حرمتی جعل نکرده است نه برای اصلِ بیع و نه برای تصرّف در عوضین(. البته شارع شارع 

تواند در عالم ثبوت، تکلیف نیز جعل نماید که اصلِ بیع یا تصرّف را حرام نماید، در این صورت باید اطاعت می

 شود.

؛ اگر «قرض ربوی»و « بیع ربوی»در نتیجه هر معامله صحیح عقالئی از نظر شرعی نیز حالل است مگر 

یک معامله در بین عقالء باطل باشد، در شرع نیز صحیح نیست. انجام سائر معامالت دیگر )غیر از بیع ربوی و 

حرام نبوده « بیع خمر»و « بیع خنزیر»و « بیع میته»قرض ربوی(، حرام و خالف شرع نیست. به عنوان مثال 

شود. پس اگر وفای به یک عقد حرام باشد، ست، لذا تصرّف نیز حرام میهرچند در مواردی تسلیم مبیع حرام ا

 نفسِ عقد حرام نخواهد بود بلکه آن عقد نزد عقالء باطل خواهد شد.

 

 07/08/96  27ج
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 تتمّه: بحث اثباتی

یاز به ست، نمباحث فوق در مقام ثبوت بود که در مواردی که مصبّ سیره عقالء یک عنوان معاملی ا

ارد: نهی دغت وجود و صیادد نداشته، و ردع نیز حقّ طاعت ندارد. امّا در مقام اثبات و رجوع به ادلّه امضاء وجو

 از عنوان معاملی، تشریع بطالن یک معامله.

 

 تحریم یک معامله

، در «امٌ لربوی حرالبیع ا» و یا« بیع الخمر حرامٌ »و یا « بیع العنب حرامٌ»اگر از یک معامله نهی شود مانند 

 شد، دلیلالف نباگفته شد ظهور نهی شارع در تحریم است. پس اگر قرینه دیگری بر خ« نهی از معامالت»ث بح

 رد.فوق داللت بر حرمت بیع عنب دارد. حرمت یک معامله نیز منافاتی با صحّت آن معامله ندا

شارع  رچندگیرد، لذا هالبته گاهی در طول تحریم شارع در ذهن متشرّعه یا مسلمین بطالن شکل می

د. در این خواهد ش باطل ابطال ننموده و فقط تحریم نموده، امّا این معامله به تبع عرف مسلمین، نزد عقالء نیز

ام ت که انجین اساصورت انجام آن معامله نیز حرمتی نخواهد داشت، زیرا ظهور نهی و تحریم یک معامله، در 

 اشد(.رام بانشاء بیع که هیچ اثری هم ندارد، ح آن معامله به نحو صحیح، حرام است )نه اینکه صرفِ

 ر معامالتدشود که بررسی آنها به عهده فقه است نظیر اینکه ذیل این بحث، مباحث دیگر نیز مطرح می

ورد حکم م، در باطله تصرّف در عوضین چه حکمی دارد؟ به عنوان مثال معامله با سفیه و مجنون باطل است

 طالبی گفته شده که در بخشی از آنها مخالف مشهور هستیم.تصرّف در صورت علم و جهل م

 بطالن یک معامله

 د و بایدجود دارونیز سه احتمال « بیع العنب باطلٌ »اگر تشریعِ بطالن یک معامله شود و مولی بگوید 

 بررسی شود که کدامیک ظاهر روایت است:

یز باطل ند عقالء بع نزالف. اول اینکه شارع اعتبار بطالن نموده تا این بیع نزد مسلمین باطل شده و به ت

 شود. پس تشریع وضعی به داعی ابطال نزد عقالست.

ال نظیر ین احتمکنایه از تحریم بوده و یک تشریع تکلیفی شده است. ا« باطلٌ »ب. احتمال دوم اینکه 

 شود.امله( میصیاغت قبل )تحریم یک مع

ج. احتمال سوم اینکه تشریع تکلیفی بوده امّا تحریم نفسِ معامله نیست، بلکه تحریم تصرّف در عوض 

 .1است. یعنی تصرّت در ثمن را حرام نموده است

                                                           

 ام باشد.یم مبیع حرارد که تسلداحتمال چهارمی نیز وجود « بیع الخمر باطلٌ»است، و در مثال « بیع العنب باطلٌ». این سه احتمال در مورد 1
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ت و صحیح اس قالءًعاحتمال سوم بسیار بعید است، زیرا بسیار بعید است که شارع بگوید اگر چه این بیع 

ست زیرا باشد؛ احتمال دوم نیز خالف ظاهر اهستی، امّا تصرّف در ملک خودت، حرام می نزد عقالء مالک

عبارت  ی است. بهغیرعرف« بطالن»از کلمه « حرمت»هرچند تحریم نفسِ بیع، فی نفسه عرفی است، امّا اراده 

حرمت  وطالن بدیگر بین صحّت و حرمت تناسب وجود دارد یعنی انجام معامله صحیح حرام باشد، امّا بین 

 تناسب نیست که مثالً ایجاب بدون اثر در نظر عرف نباید حرام شود.

ع س این بیست. پدر نتیجه احتمال اول اظهر یا ظاهر است و مراد شارع بطالن به غرض ابطال نزد عقال

قط فت، قه اسفط با حالل است امّا ممکن است باطل یا صحیح باشد. البته این بحث شقوق بسیاری دارد که مرتب

 این دو صیاغت برای نمونه ذکر شد.

 

 بخش دوم: سیره متشرّعه

ئمه ر اصحاب ابباشند. متشرّعه در کلمات شهید صدر مراد از متشرّعه همان اصحاب ائمه علیهم السالم می

ودِ ت؛ زیرا خرسد صحیح نیسو بر مومنین در عصر قریب به ائمه علیهم السالم تطبیق شده است، که به نظر می

داند. در نتیجه یمسالم یشان نیز سیره قریب به عصر ائمه علیهم السالم را کاشف از سیره اصحاب ائمه علیهم الا

ب ائمه یره اصحااز س سیره متشرّعه همان سیره اصحاب ائمه علیهم السالم بوده و سیره قریب نیز در واقع کاشف

 علیهم السالم است.

ه کهای موجود در آنها، آید: اول از روایات و سوال و جوابمیسیره متشرّعه نوعاً از دو راه به دست 

ه دوم اینک دهد که یک سیره بین اصحاب ائمه علیهم السالم وجود داشته است؛ و راهگاهی به وضوح نشان می

ن مثال . به عنواای وجود نداشته باید منعکس شودفقدانِ این سیره امری عجیب بوده به نحوی که اگر چنین سیره

یره ی برای سینکه بدیلانباشد، باید منعکس شود. در این موارد از « ید»یا عمل به « ظهور»گر سیره بر عمل به ا

 شود سیره وجود داشته است.متشرّعه نقل نشده، کشف می

 

 حجّیت اقسام سیره متشرّعه

 سیره متشرّعه سه قسم دارد:

به عنوان مثال التزام اصحاب ائمه علیهم  ند؛االف. معلوم است متشرّعه این سیره را از شرع اخذ نموده

 .1السالم به صوم در ماه رمضان، منشئی غیر شرع نداشته است

                                                           

 مین قسم است؛ امّا مراد ما از سیره متشرّعه هر سه قسم است.. برخی علماء مرادشان از سیره متشرّعه فقط ه1
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ل به مه بر عمره اصحاب ائبه عنوان مثال  سی اند؛ب. معلوم است متشرّعه این سیره را از شرع اخذ نکرده

جود وسط شرع به وه عقالئیه است و تبوده که این امور از سیر قطعی« ید»و « سوق»و « خبر واحد»و « ظهور»

 رتکازی بوده است.ااند. یعنی مورد طبع عقالئی و نیامده

ج. معلوم نیست که این سیره از شرع اخذ شده یا نشده است؛ به عنوان مثال اصحاب ائمه علیهم السالم به 

علوم نیست این عمل از شرع کردند. معمل نموده و ازدواج می« معتدّه نبودن»و « خلیّه بودن»قول زن در مورد 

 .1اخذ شده، یا در عرف عرب چنین اموری برای سهولت وجود داشته است. هر دو احتمال وجود دارد

ع ا از شارلوک رساعتبار قسم اول از سیره متشرّعه قضیه به شرط محمول بوده و جای بحث ندارد. یعنی 

 اند لذا اعتبار در خودش افتاده است.اخذ نموده

 

 جّیت قسم دوم و سوم سیره متشرّعهبررسی ح

رع اخذ شه از کمصبّ سیره متشرّعه در قسم دوم و سوم )معلوم است از شرع اخذ نشده، و معلوم نیست 

و رکعت )نظیر د عاملیشده یا نشده(، از سه عنوان خارج نیست: حجّیت و اماریت؛ عناوین معاملی؛ عناوین غیر م

 از، و طواف از راست به چپ(:نماز صبح خواندن، جهر و اخفات در نم

الف. حجّیت و اماریت: مواردی که مصبّ سیره متشرّعه حجّیت و اماریت باشد، نظیر بحث سیره عقالست 

شود این که مصبّ آن حجّیت و اماریت است. همانطور که در آن بحث گفته شد، از سکوت معصوم کشف می

باشد. به عنوان مثال از سکوت شارع در قبال عمل میروش را امضاء نموده و این روش در دائره شرع معتبر 

شرع به خبر واحد عمل کرده باشند )گاهی  شود خصوصاً اگر در خودِ متشرّعه به خبر واحد، کشف امضاء می

اند، که در این صورت نیز سکوت شارع در مقابل آن، ظهور کردهمتشرّعه فقط در معاش به خبر واحد عمل می

بر واحد در دائره شرع دارد؛ امّا اگر در دائره احکام شرع به خبر واحد عمل کرده باشند، در امضای عمل به خ

 .2ظهور سکوت در امضاء بسیار واضح است(

به ی باشد )ت عقدب. عناوین معاملی: این موارد نیز نظیر سیره عقالست، پس اگر سیره متشرّعه بر صحّ 

نیست. یعنی  به امضاء مور ارزان بوده است(، نیازیبیع با صغیر در ااند سیره متشرّعه بر عنوان مثال فقهاء فرموده

 شود.همین که آن عقد نزد عقالء صحیح باشد، آثار شرعی بار می

                                                           

 از راست به ارد که نوعاًای در فقه زده شده، به عنوان مثال گفته شده انسان یک جهت فیزیولوژی  د. برای هر قسم از سیره متشرّعه، امثله2

 خذ شده یا از روی عادت بوده است.ر طواف از راست به چپ، از شرع ابزند. معلوم نیست سیره متشرّعه چپ دور می

ت خود، ائره مولویدیی در . در این موارد نیاز به امضاء وجود دارد، زیرا تعیین حجج در دائره احکام شرع به دست مولی است. هر موال1

 تواند حججی را تعیین نماید.می
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نکه نظیر ای ی استج. عناوین غیر معاملی: گاهی سیره متشرّعه بر اموری غیر از حجّیت و عناوین معامل

ت حلّیت رای اثباببوده است. « خوردن میوه در راه»، و «سعهعبور از اراضی وا»گفته شده سیره متشرّعه بر 

 لی و غیرغیر معام از عناوین« حلّیت عبور»و « حلّیت اکل»عبور و اکل به سیره متشرّعه استدالل شده است. 

ر این ی است. دت مولحجّیت است. در این موارد نیاز به امضاء وجود دارد، زیرا تکلیف )یا رفع تکلیف( به دس

 نیز سکوت شارع ظهور در امضاء دارد.قسم 

 

 مقدار اثبات حکم توسط سیره متشرّعه

شود، یده میعه فهمبعد از اعتبار سیره متشرّعه، در این است که سعه حکمی که از سیره متشرّ عمده بحث

را به  نیو نماز عشائ به چه مقداری است؟ به عنوان مثال سیره متشرّعه این بوده که نماز ظهرین را به اخفات،

 ه بر جواز اخفات داللت دارد یا بر وجوب آن؟خواندند. این سیرجهر می

 

 «بالمعنی االعمّ »قول اول: اثبات جواز 

مثال فوق،  است )یعنی در« بالمعنی االعمّ »شود جواز سلوک عملی فاقد لسان است، و آنچه استفاده می

ده اند، به عنوان مثال گفته شکردهرا ترک می اخفات در ظهرین حرام نیست(. در جایی که اصحاب ائمه کاری

یز شود ستر واجب نیست )و ترک ستر نپوشانده، فقط فهمیده میقطع وجود دارد که زن در نماز قدمین را نمی

 شود.معلوم نمی« ترک ستر»یا « ستر»حرام نیست(، امّا حکم 

 

 08/08/96  28ج

 قول دوم: اثبات استحباب یا وجوب در برخی موارد

. ایشان دو مورد 1شوداز سیره متشرّعه استفاده می« بالمعنی االعمّ »شهید صدر فرموده گاهی بیش از جواز 

 شوند:اند که بررسی میرا مثال زده

                                                           

تارة تنعقد  المتشرعیة من حدود الحکم الشرعی فنقول: فی مقدار ما یثبت بالسیرة الجهة الثالثة:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

السیرة المتشرعیة على عدم التقید بفعل کمسح القدم بتمام الکفّ فتدلّ حینئذ على عدم وجوبه بمالک حساب االحتماالت المتقدم شرحها. و 

حینئذ المقابل للحرمة بل الکراهة أیضا بنفس  مفال إشکال حینئذ فی ثبوت الجواز بالمعنى األع -أو ترک -أُخرى تنعقد على اإلتیان بفعل

حرزت المالک و امّا ثبوت الوجوب أو االستحباب أو جامع المطلوبیة بها؟ فهو بحاجة إلى بحث و تفصیل. ألنَّ السیرة العملیة المتشرعیة انْ أ

حباب و األفضلیة فنفس مالک حجیة السیرة جاء نکتتها االرتکازیة و عنوان عمل المتشرعة فیها کأن علم انهم یعملون ذلک على وجه االست

لتزام بلحاظ النکتة المتّفق علیها فی السیرة و إِلّا بأن کان وجه العمل المتشرعی مجملًا غیر واضح فتارة یفرض وجود دواع خارجیة طبیعیة لال
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 مورد اول: وجود ارتکاز همراه سیره

ارتکاز ، که مثالً سیره بر انجام عملی بوده که در 1گاهی در کنار سیره متشرّعه یک ارتکاز نیز وجود دارد

باشد. به عنوان مثال سیره متشرّعه بر صوم در ماه رمضان بوده که این سیره همراه متشرّعه آن عمل مستحبّ می

« بالمعنی االعمّ»ارتکاز به وجوب آن صوم بوده است. در این موارد هرچند نفسِ فعل متشرّعه بر بیش از جواز 

ز جواز )یعنی استحباب یا وجوب( دارد؛ زیرا منشأ ارتکاز داللتی ندارد، امّا ارتکاز متشرّعه داللت بر بیش ا

شود. پس منشأ ارتکاز باشد، که غفلت با حساب احتماالت نفی می« غفلت»یا « شرع»متشرّعه ممکن است 

 شود.متشرّعه شرع بوده است لذا ارتکاز )وجوب یا استحباب عمل( ثابت می

ت. نظیر ل نیسچار غفلت شوند، صدفه بوده و محتمبه عبارت دیگر اینکه همه متشرّعه در یک واقعه د

 به یا دوک مرتکسی که هنگام پرتاب تاس دائماً عدد شش بیاورد، که محتمل نیست مگر تقلّب شده باشد )ی

ل دارد؛ ب احتماا تقلّ مرتبه، و نهایتاً سه مرتبه ممکن است عدد شش بیاید، امّا شانزده مرتبه عدد شش، فقط ب

 کند(.محال نیست، امّا حساب احتماالت آن را نفی مییعنی هرچند عقالً 

ه عنوان بشود که حکم شرعی همان حکم ارتکازی است. در نتیجه در این موارد از ارتکاز استفاده می

 واجب است.« ئینجهر در نماز عشا»شود مثال از ارتکاز استفاده می

 

 اشکال: عدم نفی خطا توسط حساب احتماالت

شود اما موجب می« غفلت»م ایشان صحیح نیست، زیرا حساب احتماالت موجب نفی رسد کالبه نظر می

کاز عیّت ارتفلت، شرنیست. شهید صدر ارتکاز متشرّعه را ناشی از شرع یا غفلت دانسته و با نفی غ« خطا»نفی 

عه متشرّ ستمکن ارا اثبات نموده است؛ در حالیکه احتمال سومی نیز در منشأ عمل متشرّعه وجود دارد که م

 دچار خطا شده باشند.

چرخد به عنوان مثال ممکن است تا چند قرن قبل، تمام علماء اعتقاد داشتند که خورشید به دور زمین می

و تا هزاران سال این اعتقاد بین علماء وجود داشته است. اکنون این اعتقاد وجود دارد که زمین به دور خورشید 

شود؛ زیرا این موارد از حسّیات قریب به حدسیات ب احتماالت دفع نمیچرخد. خطای علمای سابق با حسامی

هستند. توضیح اینکه گاهی حسّ قریب به حدس بوده و گاهی قریب به حدس نیست. به عنوان مثال فرض شود 

                                                                                                                                                                                     

له على أساس ذلک الداعی الخارجی و أُخرى یفرض بذلک الفعل کالعرف العام مثلًا فال یمکن أَْن یستکشف من انعقاد العمل المطلوبیة إذ لع

 «.عدم وجود داع کذلک فیکشف ذلک ال محالة عن أصل المطلوبیة و لو بدرجة االستحباب هذا مجمل مفادات سیرة المتشرعة

 آید.ست میدهای موجود در روایات به . ارتکاز متشرّعه نیز گاهی از سوال و جواب2
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آیا »اند از همه سوال شود زید برادری با شباهت بسیار به خودش دارد. اگر در مجلسی که صد نفر حضور داشته

، در این صورت احتمال خطای آنها )به سبب شباهت بین زید و «بله»و همه پاسخ دهند « ید در جلسه بود؟ز

، در این صورت احتمال 1شود. امّا اگر فرض شود چنین برادری نداردبرادرش( با حساب احتماالت نفی نمی

ختلف نیز )مانند اینکه در شود. اشتباهات علوم مخطای همه در این امر حسّی با حساب احتماالت نفی می

دانستند و اشتباهاتی نظیر آن( با حساب احتماالت قابل دفع نیست؛ زیرا قریب گذشته اجسام را دارای رنگ می

به حدس هستند. مثال دیگر اینکه مسلمان اعتقاد دارد هر غیر مسلمانی اشتباه نموده و خطا دارد، و این خطا را 

گوید همه . یعنی با وجود اینکه میلیاردها انسان وجود دارند که مسلمان میداندبا حساب احتماالت منفی نمی

اند، این احتمال خطا در تمام اند و فقط چندصد میلیون متوجه شدهدچار خطا شده و دین حقّ را نفهمیده

 شود.های غیرمسلمان با حساب احتماالت نفی نمیانسان

 ا خطا درشود؛ امّبه حدس، با حساب احتماالت نفی می بنابراین خطا و غفلت در امور حسّی غیر قریب

 زید را در»شود. به عنوان مثال اگر صد نفر بگویند امور حسّی قریب به حدس، با حساب احتماالت نفی نمی

 شود.و احتمال حدس نیز وجود نداشته باشد، در این صورت اطمینان ایجاد می« مسجد دیدم

ثال مه عنوان ند. بمتشرّعه نیز در ارتکاز خود دچار اشتباه شده باش با توجّه به نکته فوق، ممکن است

ه اند. متشرّعتهممکن است متشرّعه دیده باشند که امام علیه السالم همیشه قبل از طعام، دست خود را شس

 یباند )زیرا این امر از حسّیات قراند که شستن دست قبل طعام مستحبّ است و دچار خاط شدهبرداشت نموده

ن احتمال اند. بنابرایبه حدس است(، در حالیکه امام علیه السالم به دلیل عالقه به نظافت، دست خویش را شسته

 شود تا احتمال اخذ از شرع ثابت شود.خطای متشرّعه با حساب احتماالت نفی نمی

 

 مورد دوم: استمرار بر عمل مخالف طبع

ورت نیز صاند که موافق طبع نیست. در این داشته شهید صدر فرموده گاهی متشرّعه بر عملی استمرار

ست افق طبع اشود که آن عمل مستحبّ یا واجب است. بنابراین اگر سیره متشرّعه بر عملی باشد که موکشف می

یره سخوردند؛ امّا اگر شود نظیر اینکه متشرّعه همیشه شام میاز آن استفاده می« بالمعنی االعمّ»فقط جواز 

 ئمه علیهماشود نظیر اینکه اصحاب ملی باشد که موافق طبع نیست، استحباب یا وجوب ثابت میمتشرّعه بر ع

ت. اند که غسل نیز امری سخت بوده )خصوصاً در آن زمان( و موافق طبع نیسکردهالسالم همیشه غسل جمعه می

 شود غسل جمعه، مستحب یا واجب است.لذا کشف می

                                                           

 وده، امّا این فرض حسّ قریب به حدس نیست.. فرض اول حسّ قریب به حدس ب1
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 ف طبعاشکال: احتمال عادت بر عمل مخال

الم ایشان در این مورد نیز صحیح نیست؛ زیرا عادت انسان یک حالت ثانوی بوده و رسد کبه نظر می

ممکن است انسان به امری که موافق طبع نیست نیز عادت نماید. پس سیره متشرّعه بر امری که موافق طبع 

سبب عادت باشد. منشأ نیست، محتمل است به سبب حکم شرعی و مطلوبیت شرعی باشد، و ممکن است به 

پذیرد. بنابراین ممکن است امام علیه عادت نیز ممکن است این خصیصه انسان باشد که از پیشوای خود الگو می

السالم به سبب عالقه شخصی همیشه مسواک زده و ابتدا متشرّعه از پیشوای خود الگو گرفته و سپس عادت به 

بچگی التزام دهند به مسواک زدن، پس از مدّتی عادت به مسواک آن کرده باشند. نظیر اینکه اگر کودک را از 

 کند در حالیکه مسواک زدن موافق طبع نیست.پیدا می

البته مراد این نیست که مسواک یا مانند آن مستحبّ نیست، بلکه احتمال دارد به سبب عالقه شخصی امام 

ت استحباب یا وجوب در مورد عمل غیرموافق طبع نیز اند. بنابراین اثبابوده که متشرّعه عادت کرده و ملتزم بوده

 ممکن نیست.

 

 09/08/96  29ج

 «عرف»یا « سیره عرفیه»بخش سوم: 

شود، مطرح می« سیره عرفیه»بعد از بحث از سیره عقالء و سیره متشرّعه بحث بسیار مهمّ عرف یا همان 

 شود:که در این بخش نیز در چند جهت بحث می

 

 فجهت اول: تعریف عر

رود. در به کار می« ناشناخته»به معنی « نُکر»بوده و در مقابل « شناخته شده»همان « عرف»معنای لغوی 

مورد معنای اصطالحی آن، تعاریف متعدّدی )از طرف فقهاء در فقه و از سوی علمای حقوق در علم حقوق( 

یف مطرح شده و سپس تعریف مطرح شده است. بررسی تمام تعاریف، فائده چندانی ندارد پس ابتدا یک تعر

 شود:مختار بیان می
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 تعریف اول: امری رائج بین مردم

تعریفی ذکر شده که البته تعریف مصنّف کتاب نبوده و تعریف « االصول العامّة فی الفقه المقارن»در کتاب 

تعریف نسبتاً ، که 1«العرف ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قول او فعل او ترک»را از دیگری نقل نموده 

 خوبی است هرچند جامع افراد عرف نیست.

که  شود )در مباحث بعدی خواهد آمداشکال عمده بر تعریف فوق این است که شامل عرف خاصّ نمی

 رود که جماعتی ازدر جایی به کار نمی« ما تعارفه الناس»شود(؛ زیرا عرف تقسیم به عرف خاصّ و عامّ می

 مردم باشند.

 

 امر متداول بین مردم یا جماعتی تعریف مختار:

لناس او اول بین االمر المتداالعرف هو »با توجه به اشکال تعریف فوق، ممکن است عرف تعریف شود به 

ا یک توند یک ارتکاز، یا یک سلوک، یاست که می« شیء»در این تعریف همان « امر»مراد از «. جماعة منهم

اهی وده؛ و گرفی بعی از این قبیل باشد. بنابراین گاهی یک حکم، معنی، یا یک فعل، یا ترک یک فعل، یا چیز

 یک ارتکاز عرفی، یا یک معنی عرفی، یا یک حُسن عرفی وجود دارد.

توان یک عرف نامید، بلکه باید عقالء آن را یک عرف این تعریف نیز اشکالی دارد که هر جماعتی را نمی

تراشند، این صحیح نیست زار طلبه دارد که سرشان را با تیغ میاگر یک مدرسه همحسوب نماید. به عنوان مثال 

که گفته شود سر تراشیدن عرفی است )ولو به عرف خاصّ(. نکته و مالک اینکه عقالء کدام جماعت را عرف 

دانند، واضح نیست. به عنوان مثال مقلّدین یک مرجع تقلید، عرف محسوب دانسته و کدام جماعت را عرف نمی

کنند؛ امّا پس اگر به فتوای مرجع تقلید یک معامله را به نحو خاصّی انجام دهند، عقالء آن را امضاء میشوند، می

اگر شاگردان یک مدرسه تصمیم بگیرند یک معامله را به نحو خاصّی انجام دهند، عقالء این معامله را عرفی 

ه استناد فتوای وی بدون اذن پدر با دختر . مثال دیگر اینکه اگر مقلّدین مرجعی ب2کنندندانسته و امضاء نمی

شود؛ امّا اگر چنین قراری را ازدواج نمایند، این معامله عرفی محسوب شده و این نکاح توسط عقالئ امضاء می

 .3شودشاگردان یک مدرسه گذارند، عرف محسوب نشده و نکاح آنها توسط عقالء امضاء نمی

                                                           

 .405. االصول العامّة فی الفقه المقارن، ص1

ی با عرف دیگر ینکه مزاحمتاکنند زیرا در این امور دخالتی ندارند مگر . عقالء اگر این معامله و نظیر آن را عرفی بدانند، آن را امضاء می1

 داشته باشد.

ی نظام اجتماع اء نمایند،را امض هر ده یا صد نفر دور هم جمع شده و معامله خاصّی انجام دهند، و عقالء آن. شاید به این سبب باشد که اگر 2

 شود.مختلّ می
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شود. البته تفاء میتوان ارائه داد، لذا به همین تعریف اکعرف نمیبا توجّه به اشکال فوقف تعریف جامعی از 

ده امّا اند که این مطلب صحیح نیست؛ زیرا در مواردی عرف صادق بوتعریف نموده« عادت»برخی عرف را به 

ت صحیح نیس ، امّا«منصرف به آن معنی است این لفظ عرفاً »عادت نیست، به عنوان مثال صحیح است گفته شود 

ح نیست مّا صحیا« عادة الناس کذا»؛ و یا صحیح است گفته شود «عادتاً منصرف به آن معنی است»فته شود گ

« وقعمل بالسلناس، المن عادة ا»بله در برخی موارد نیز هر دو صادق هستند نظیر «. عرف الناس کذا»گفته شود 

 «.من عرف الناس العمل بالسوق»و 

 

 جهت دوم: تقسیمات عرف

ه ذکر برد، لذا یر داتعدّدی برای عرف ذکر شده، که دو تقسیم مهمّ بوده و در مباحث آینده تأثتقسیمات م

 شود:همان دو تقسیم اکتفاء می

 

 تقسیم اول: عرف عامّ و خاصّ 

یعنی استقراء تامّ شده، امّا « تمام مردم»یعنی عرف اغلبیت و غالب مردم. اگر گفته شود « عرف عامّ»

زندگی با هر که برخورد شده، این امر در او نیز دیده شده است. به عنوان مثال اگر گفته  یعنی در« غالب مردم»

شود عقاب خداوند متعال نسبت به صبیان و مجانین قبیح است، نزد قائلین به حُسن و قبح عقلی، قبح عقلی 

خداوند متعال سخنی  نسبت به فعل« بما هم عقالء»داشته و نزد منکرین، قبح عرف دارد. توضیح اینکه عقالء 

کنند؛ امّا عرف حتی نسبت به افعال الهی نیز قضاوت دارد، که در این مورد نداشته و حکم به قبح یا عدم قبح نمی

 .1کند. بنابراین در عرف عامّ، غالبیت مردم وجود داردحکم به قبح می

عرف خاصّ  در مقابل عرف عامّ بوده و مخصوص جماعتی از مردم است. خصوصیت« عرف خاصّ »

ممکن است زمانی یا مکانی یا دینی یا قومی یا مانند آن باشد. به عنوان مثال عرف مردم ایران، یا عرف مسلمین 

یا عرف مسیحیان، عرف نحاة، یا عرف فقهاء، از اعراف خاصّه هستند. بحث از عرف خاصّ نیز اهمّیت فراوانی 

ان مثال تمام ادیان در عرف خاصّ پیدا شده، و فقیه باید شود. به عنودارد که مباحث آینده نقش آن معلوم می

تشخیص دهد احکام موجود، به سبب عرف خاصّ بوده یا نه؛ مثالً زکات در گندم قرار داده شده، امّا ممکن 

است فقیهی بگوید برنج هم زکات دارد، زیرا در عرف عرب ذرت و برنج نبوده لذا در ادلّه از برنج اسم برده 

                                                           

الئی داشته، نیا، قبح عقدشود. به عنوان مثال مجازات صبی در . تمییز بین احکام عرف عامّ و احکام عقالء، در مباحث آینده توضیح داده می1

 قبح عرفی دارد؛ زیرا عقالء نسبت به آخرت نظری ندارند.امّا در آخرت، 
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شود غلّه رائج )سه غلّه در دنیا رائج است: گندم، برنج، ذرّت( زکات دارد؛ یعنی از ادلّه استفاده مینشده است. 

 البته فقیه تشریع نکرده بلکه استنباط کرده جعل زکات برای گندم، به جهت عرف خاصّ بوده است.

کسی وصیت د. باید عرف خاصّ رعایت شو« وقف»و « وصیت»اند در به عنوان مثال فقهاء متوجه شده

درآمد یک ملک یا زمین، بعد از مرگ وی به زید فقیر داده شود. در زمان وصیت با آن مقدار « ده درصد»کرده 

شده است، امّا در زمان فعلی با آن درآمد ده برابر زندگی متعارف یک انسان درآمد یک زندگی معمولی اداره می

در آمد آن ملک یا زمین را بدهند « نیم درصد»د کافی است به زید انشود. فقهاء در این مورد فتوا دادهتأمین می

وصیت شده یک « ده درصد»که یک زندگی متعارف را تأمین نماید. مثال به عکس نیز وجود دارد که گاهی 

درآمد داده شود که یک زندگی متعارف را « چهل درصد»اند که کند، لذا فتوا دادهزندگی متعارف را تأمین نمی

 .1نماید. در نظیر این امثله، با زندگی متعارف سنجش شده استمی تأمین

 

 10/08/96  30ج

 تقسیم دوم: عرف صحیح و فاسد

عرف »نیست؛ و « اخالق»و « عقالء»و « شرع»و « عقل»عرفی است که بر خالف حکم « عرف صحیح»

 .2نیز عرفی بر خالف حکم عقل یا شرع یا عقالء یا اخالق است« فاسد

باشد،  تداولکم عقل همان حُسن و قبح عقلی است، یعنی اگر دروغ گفتن در بین جماعتی ممراد از ح

 عرف فاسدی است؛ زیرا عقل حکم به قبح دروغ دارد.

تی رائج جماع همینطور عرف مخالف شرع نیز عرف فاسد است به عنوان مثال اگر شرب خمر بین مردم یا

 هرچند بر خالف عقل نیست(.شود، عرف فاسدی است؛ زیرا بر خالف شرع است )

ائج عتی رهمینطور عرف خالف حکم عقالء نیز عرف فاسدی است، به عنوان مثال اگر دروغ نزد جما

وغ قبح ی، درشود، نزد منکرین حسن و قبح عقلی، نیز این عرف فاسد است؛ زیرا در صورت انکار قبح عقل

 یست، لذانن جائز آقالء واجب بوده و تخلّف از نزد ع« رعایت قانون»عقالئی خواهد داشت. مثال دیگر اینکه 

 اگر بین جماعتی تخلّف از قانون رائج شود، عرف فاسدی خواهد بود.

                                                           

د، مامزاده شوارم یا . به عنوان مثال واضح است که اگر وصیت یا وقف شده باشد تعداد زیادی شمع خریده شود و صرفِ روشنایی یک ح2

 امروزه باید صرفِ هزینه روشنایی آنجا شود که چنین فتوایی داده شده است.

 باشد.صحیح و فاسد، هم  در مورد عرف عامّ و هم در مورد عرف خاصّ می. تقسیم عرف به 3
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کار غیر اخالقی است « گران فروشی»همینطور عرف خالف اخالق نیز عرف فاسدی است، به عنوان مثال 

ان فروشی رائج شود، عرف نیست. پس اگر بین جماعتی گر 1هرچند بر خالف حکم عقل و شرع و عقالء

 فاسدی است.

 

 جهت سوم تفاوت بین عرف و عقالء

« عرف»و « ءعقال»، به بررسی تفاوت بین «سیره عرفیه»و « سیره عقالئیه»برای توضیح تفاوت بین 

د، شود )بر خالف عقالء که تقسیمی ندارنپردازیم. همانطور که گذشت عرف تقسیم به عرف خاصّ و عامّ میمی

وت بین شوند(. تفانمی قسیم به عقالء مؤمن و غیرمؤمن، یا عقالء خوب و بد، و یا عقالء جدید و قدیم،مثالً ت

ء ن( و عقالروشن است، زیرا عرف خاصّ بخشی از مردم هستند )مانند عرف مسلمی« عقالء»و « عرف خاصّ»

 تمام مردم هستند.

ک حیث یاز « ناس»ه د. تفاوت در این است کشوبه تمام مردم و به ناس گفته می« عقالء»و « عرف عامّ »

ه اگر به دهند. توضیح اینکدهند؛ و به اعتبار دیگر عرف عامّ را تشکیل میو به یک اعتبار، عقالء را تشکیل می

« عقالء»تند ناس نظر شود از حیث اینکه مؤدّب به آداب اجتماعی بوده و متعهد به عقل و خرد جمعی هس

به  دم تأدّبیت مراس نظر شود از این حیث که واقعیت عینی و خارجی بوده )که اکثرخواهند بود؛ و اگر به ن

اخته و به درک ار نیاندکا به رادب اجتماعی ندارند، و تعقّل و التزام به خرد جمعی ندارند، و اکثر مردم قوّه عاقله 

بلکه به  معی ندارند،زیّن به خرد جخواهند بود. اکثر مردم ت« عرف عامّ »اند بلکه فقط قوّه آن را دارند( نرسیده

 کدام باشد )مثالًدنبال هوی و هوس و امیال شخصی هستند. یعنی هر شخص به دنبال بهترِ برای خودش می

لحت سده و مصدم مفدرس برای من بهتر است، کدام منبر برای من بهتر است، و هکذا(. به عبارت دیگر اکثر مر

 مصلحت و مفسده اجتماع ندارند. شخصی را در نظر دارند، و توجّهی به

تمام  «عرف عامّ»ی؛ امّا به نظام اجتماع« بما هو متزیّنون و متأدبّون»تمام مردم هستند « عقالء»بنابراین 

 که اولویت آنها ذات شخص آنهاست.« بما هم افراد عادی»مردم هستند 

 

                                                           

قانون، و گران  ب تخلّف ازاز با . البته اگر عقالء قانونی بر منع گران فروشی داشته باشند، در این صورت گران فروشی قبیح خواهد بود امّا1

 عبای خودش را چند برابر قیمت بدهد. تواندشود؛ امّا اگر قانونی نباشد، زید میفروشی موجب مجازات می
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 «حُسن و قبح عرفی»و « حُسن و قبح عقالئی»تفاوت 

سن و قبح حُ»و « حُسن و قبح عقالئی»تفاوت سیره عقالء و سیره عرفیه، تفاوت بین در انتهای بحث از 

 باشد.« عرفی»یا « عقالئی»یا « عقلی»ممکن است « حُسن و قبح»شود. توضیح داده می« عرفی

ند(. ن هستآحُسن و قبح عقلی مورد قبول مشهور علمای اصول است )بر خالف مشهور حکماء که منکر 

ن و یرا تمام حُس؛ ز«عرفی»و « عقلی»اند: سن و قبح عقلی فقط دو قسم از حُسن و قبح را پذیرفتهقائلین به حُ

 گردانند )چه در عرف خاصّ مانند حُسن حجاب یا قبح شرب خمر، و چه درهای عقالئی را به عقلی برمیقبح

و قسم یز فقط دنقلی ن و قبح ععرف عامّ مانند گران فروشی که قبح عقلی ندارد و قبح عرفی دارد(؛ منکرین حُس

 گردانند.های عقلی را به عقالئی برمی؛ زیرا تمام حُسن و قبح«عرفی»و « عقالئی»اند: حُسن و قبح را پذیرفته

و به  فته است؛پذیر در نتیجه هرچند سه قسم حُسن و قبح وجود دارد، امّا هر کس فقط دو قسم از آنها را

 نکر آن نیست.باشد، و کسی مقبول همه میمورد « حُسن و قبح عرفی»هر حال 

 

 01/09/96  31ج

 جهت چهارم: موارد رجوع به عرف

مواردی  تقراءعرف )عامّ و خاصّ( گاهی در علم اصول و گاهی در علم فقه، مرجعیت دارد. بر حسب اس

 شوند:برای مرجعیّت عرف مطرح شده که بررسی می

 

 اول: احکام

ز ین مواردی اباشد، آیا در چن« حقّ»و یا « ملکیت»و یا « و قبح حُسن»اگر در عرف حکمی از قبیل 

مه وجود توان حکم شرعی را نتیجه گرفت؟ به عبارت دیگر بین احکام عرفیه و شرعیه مالزاحکام عرفی می

 کل مفصّلبه ش دارد؟ بحث از مالزمه بین احکام شرعی و احکام عقلی، و بین احکام شرعی و احکام عقالئی

ث ر این بحداوضح  و مالزمه مورد انکار واقع شد. تمام بیانات و اشکاالت در آن دو بحث، به شکلمطرح شده 

ن احکام اوضح بی طریق نیز وجود دارد. به عبارت دیگر اگر بین احکام عقلی و عقالئی با شرع مالزمه نباشد، به

 ای نیست.عرفیه با شرع نیز مالزمه

ام عرفیه به یک روایت نیز تمسّک شده است. مالزمه بین عرف البته برای اثبات مالزمه شرع با احک

باشد. پس اگر در عرف مسلمین حکمی وجود داشته باشد، شارع نیز چنین خاصّ )عرف مسلمین( با شرع می



 84 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

84 

 

 1«ما رآه المسلمون حَسناً فهو عند اهلل حَسن»حکمی دارد. برای اثبات مالزمه به روایت عبداهلل بن مسعود 

ست. این روایت داللت بر مالزمه بین حُسن عرفی بین مسلمین با شرع دارد که دو الغاء تمسّک شده ا

خصوصیت نیاز است تا مالزمه بین تمام احکام عرفیه با شرع ثابت شود. ابتدا از حُسن الغاء خصوصیت شده و 

شود. ام عرفیه مینیز الغاء خصوصیت شده و شامل تمام احک« حُسن و قبح»شود، و سپس از شامل قُبح نیز می

 پس بین ملکیت عرفیه و زوجیت عرفیه و حقّ عرفیه و مانند آنها نیز مالزمه با حکم شرع وجود دارد.

عود ودِ بن مسخرسد استدالل به این روایت صحیح نیست؛ زیرا اوالً این روایت مقطوعه بوده و به نظر می

مبر صلّی ی از پیاروایت را بیان نموده باشد نه اینکهنسبت به پیامبر نداده است )و حتی احتمال دارد نظر خودش 

ست و به سند ل ضعیف این نقااهلل علیه و آله نقل کرده باشد(؛ و ثانیاً اگر هم روایت منقول از پیامبر باشد، سند 

سن به یت از حَغاء خصوصرا المعتبر به ما نرسیده است؛ و ثالثاً اگر سند نیز تسلّم شود، داللت بر مدّعا ندارد، زی

، «جرحَ »و « یتوال»و « حقّ»به سائر احکام نظیر « حُسن و قبح»قبیح، صحیح است؛ امّا الغاء خصوصیت از 

 صحیح نیست. یعنی این الغاء خصوصیت، عرفی نیست.

عی ت حکم شراثبا البته همانطور که در مباحث قبل گفته شد، در غیر تکلیف شرعی به طور کلی نیازی به

شود )مگر بار می نزد عرف ثابت شود، آثار شرعی آنها نیز« حقّی»یا « والیت»یا « لکیتم»نیست، بلکه اگر 

 مورد قبول عقالء نباشد(.

 

 دوم: موضوعات احکام

ای اعمّ ، معنمورد دوم از موارد مرجعیّت عرف، موضوعات احکام شرعی است. مراد از موضوعات احکام

 شود:موضوع است که چهار مورد را شامل می

 باشند؛یم« صوم»و « صالة»متعلّق تکلیف همان « صُوموا»و « صلّ»متعلّق تکلیف: در تکالیفی مانند  الف.

 ودش نشدهرض وجفب. متعلّقِ متعلّقِ تکلیف که فرض وجودش نشده: گاهی متعلّق المتعلّق در تکالیف، 

داشتی  که اگر وضو این نیست)زیرا مراد از امر مذکور، « صلِّ مع الوضوء»در « صالة»نسبت به « وضوء»مانند 

 ؛خوان(نماز واجب است، تا فرض وجود وضوء شده باشد؛ بلکه مراد این است که وضو بگیر و نماز ب

 باشد؛می« زوجیت»و « والیت»ج. متعلّق حکم وضعی: متعلّق احکام وضعی مانند 

و « صلِّ عند الزوال»نند د. متعلّقِ متعلّقِ تکلیف که فرض وجودش شده: متعلّق المتعلّق در تکالیفی ما

نسبت به صوم است )یعنی اگر زوال « شهر رمضان»نسبت به نماز، و « زوال»همان « صوموا فی شهر رمضان»

                                                           

 .410. االصول العامّة فی الفقه المقارن، ص1
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محقّق شد، نماز واجب است؛ و اگر شهر رمضان محقّق شد، روزه واجب است؛ نه اینکه تحصیل زوال و شهر 

 رمضان، الزم باشد(.

ط قسم شود؛ هرچند موضوع به معنای اخصّ فقشامل هر چهار قسم میبنابراین موضوع به معنای اعمّ 

 سوم و چهارم است.

 

 مرجعیّت عرف در موضوعات احکام

گفته شده در موضوعات احکام، عرف در مواردی مرجعیت دارد. موضوعی که عرف در آن مرجعیت دارد 

 :1وع استبه دو نحوه است، زیرا گاهی عرف، محقّق موضوع بوده و گاهی معیّن موض

 

 عرِف محقّق موضوع

گاهی  وسالم عرف در برخی موارد محقّق موضوع احکام شرعی است، که گاهی عرف زمان ائمه علیهم ال

 شوند:نیز عرف خودِ مکلّف موجب تحقّق موضوع حکم شرعی می

ه به ع نمودموضو الف. عرف زمان ائمه علیهم السالم: شارع مقدّس در کثیری از احکام، تقدیر و تحدید

سان ه تقدیرات یککنموده است؛ در این موارد « دلو»و یا تقدیر به « ذراع»یا « قدم»یا « شبر»اموری نظیر 

یرا مقام زراد است؛ ها دلو یکسان یا شبر یکسان یا ذراع یکسان ندارند(، مقدار متعارف منیست )مثالً همه انسان

 جب معیّنسه و روایتی مقدار کرّ را سه وجب در تقدیر و تحدید با اختالف فاحش سازگار نیست. یعنی اگر

براین شبر اشد. بناراد بنموده و از طرفی نیز شبرها بسیار متفاوت هستند، با تقدیر متناسب نیست که همه آنها م

ف ؟ در اعراشود که متعارف در نزد کدام عرف، مراد استمتعارف مراد خواهد بود. اکنون این سوال مطرح می

شبر  عراف نیزرخی ابو قامت متفاوتی دارند و برخی اعراف ذراع و قدم و شبر بزرگی دارند، و  مختلف مردم قد

های متوسطی نانسا کوتاهی دارند. در این موارد باید متعارف عصر ائمه علیهم السالم در نظر گرفته شود که

ارف شبر از شد(؛ زیرا تعا واصل میاند )اگر بسیار بلند قامت، یا بسیار کوتاه قامت بودند، نقل شده و به مبوده

ود( که شاید قید باشد، سکوت و اطالق مقامی استفاده شد )یعنی اگر مراد شبر انسان قد بلند، یا انسان کوتاه ب

 ها(.کند )نه متعارف عرف قد بلندها، و یا قد کوتاهسکوت مقامی فقط متعارف آن زمان را ثابت می

                                                           

 . یعنی فقط طریقی برای کشف موضوع شرعی است.1
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این موارد، محقِّق موضوع است، یعنی هرچه آن عرف بود موضوع عرفِ زمان ائمه علیهم السالم در 

چه مقدار است، بلکه مالک و ضابط حکم « شبر»شود که تکلیف است. به عبارت دیگر از عرف سوال نمی

 شرعی همان شبرِ آن عرف است.

ند که یک البته باید دقّت شود خودِ متعارف نیز امری معیّن نیست، بلکه ممکن است دو دست متعارف باش

متر با هم اختالف دارند. از بین افراد متعارف کدامیک مالک و ضابط حکم شرعی است )حداقلّ یا یا چند سانتی

شود حداکثر یا متوسط(؟ در فقه گفته شده ضابط همان حداقلّ است؛ زیرا اطالق روایت شامل فرد حداقلّ نیز می

شود. بنابراین فرد حداقلّی نیز مالک و ضابط محسوب می« رآب ک»ترین شبر متعارف نیز که در مثال فوق، کوتاه

 حکم شرعی است.

 

 04/09/96  32ج

همانطور که گذشت عرف در برخی موارد محقّق موضوعات احکام شرعی بوده که گاهی عرف زمان 

 اند؛شارع محقّق موضوع است، مانند موضوعاتی که توسط شرع تقدیر شده

شود، که امثله بسیاری در زمان و مکان مکلّف موجب تحقّق موضوع میب. عرف مکلّف: گاهی نیز عرفِ 

 فقه دارد:

نموده و با زوجه « انفاق به معروف»است. زوج در شرع باید نسبت به زوجه « زوجیت»مثال اول در باب 

که همان تعارف در عرفی است « معاشرت متعارف»و « نفقه متعارف»داشته باشد. مراد از « معاشرت به معروف»

کند، و یا به آن منتسب است. به عنوان مثال ممکن است در برخی اعراف نفقه متعارف مکلّف در آن زندگی می

به یک اتاق در اختیار زوجه قرار دادن، باشد؛ امّا در برخی اعراف به یک طبقه مستقلّ باشد. و در مورد 

، و در اعراف دیگر سفر اندکی داشته ها در یک عرف بسیار سفر نمایندمعاشرت متعارف نیز ممکن است زوج

 باشند، که در هر عرف باید معاشرت به نحو متعارف شود.

است. هتک و احترام از امور واقعی هستند )نه اعتباری(، امّا محقّق « احترام»و « هتک»مثال دوم در باب 

ه بر سر گذاشتن بوده، و در آنها و مصداق آنها یک امر اعتباری است. به عنوان مثال احترام در یک عرف به کال

شود و در عرف دیگر به کاله از سر برداشتن است. و هتک در یک عرف با دراز نمودن پا مقابل کسی محقّق می

شود. اگر شارع هتک را حرام نماید، پا دراز نمودن در عرف اول حرام بوده امّا در عرف دوم عرف دیگر نمی

حرام است، که ممکن است پا دراز نمودن حین قرائت، هتک « رآنهتک به ق»حرام نیست. مثال دیگر اینکه 

 باشد و حرام شود؛ امّا در عرف دیگر هتک نبوده و حرام نباشد.
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باشند. به است. آالت قمار، موضوع برای تکالیف شرعی بسیاری می« آالت قمار»مثال سوم در باب 

مار، قست. آالت داده شده ا« د و فروش آنهاخری»و حرمت « لعب با آالت قمار»عنوان مثال فتوای به حرمت 

در اینکه  لی است(.خت ماوسائلی هستند که قمار با آنها در عرف متعارف و رائج است )مراد از قمار نیز برد و با

ت. ف مالک اساند عرف مکلّکدام عرف مالک تحقّق آالت قمار است، دو فتوا وجود دارد: مشهور فقهاء فرموده

ست؛ برخی حرام نی یرانیار در ایران با یک وسیله مقامره نکنند، لعب با آن وسیله برای مکلّف به عنوان مثال اگ

ائج رر یک عرف داند مالک تحقّق آالت قمار این است که مقامره با یک وسیله مانند محقّق تبریزی نیز فرموده

 باشد.

« عرفٌ مّا»در عرف مکلّف یا به هر حال مراد از عرفی بودن مقامره، رواج در عرف عامّ نیست بلکه 

 .1باشدمی

 

 عرِف طریقِ به موضوع

ف ای کشهمانطور که گفته شد گاهی عرف موجب تحقّق موضوعات احکام شده و گاهی عرف طریقی بر

ب مانند طریق است. توضیح اینکه نَسَ « باب نسب»باشد. به عنوان مثال عرف در موضوعات احکام شرعی می

« اب»یا « ولد»باشند. ای از احکام فقهی میعمّه یا خاله یا سیّد بودن، موضوع برای پارهولد یا پدر بودن، و یا 

ن وارد، همیاند راه احراز موضوع در این مموضوع حرمت نکاح است. فقهاء فرموده« عمّه»موضوع ارث بردن؛ و 

ن ت بودبه سیاداست که شخصی در عرف خودش معروف به سیادت یا عمّه باشد. بنابراین هرچند معروف 

عروف مشود که شخصی واقعاً سید شود )پس عرف در این مورد موجب تحقّق موضوع نیست(، امّا موجب نمی

 بودن در عرف یک طریق برای کشف موضوع است.

 

 سوم: دالالت لفظیه

اید به بفظ نیز است. پس در داللت ل« دالالت الفاظ»مهمّترین مورد از موارد رجوع به عرف، در باب 

دیقیه؛ شود: مفاهیم یا مدالیل تصوریه؛ ظهورات یا مدالیل تصرف رجوع شود که در سه مقام بررسی میع

 مالزمات عرفیه؛

 

                                                           

ب لعب ه آن از بامت لعب ببازگشت به مبنای دیگری دارد. بحث در این است که آیا حر« لعب به شطرنج». البته دقّت شود نزاع معروف در 1

 است، و یا لعب به شطرنج عنوان مستقلّی برای حرمت است.به آالت قمار 
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 مقام اول: مفاهیم یا مدالیل تصوریه

در بحث مفاهیم یا مدالیل تصوریه باید به عرف رجوع شود. برای توضیح این مطلب نیاز به بیان برخی 

 د دارد:اصطالحات در یک مقدمه وجو

 یا مسمّای یک لفظ است.« لهموضوع»الف. معنای لغوی: معنای لغوی همان 

ب. معنای عرفی: معنی عرفی همان معنایی است که اکثر مردم عرف، هنگام سماع یک لفظ آن معنی را 

؛ و گاهی نیز «آب»فهمند. گاهی معنای عرفی همان معنای لغوی است مانند معنای کلمه تصور نموده و می

بوده، امّا در عرف به « شخص مقابل بایع»که در لغت به معنای « مشتری»عنای عرفی اوسع است مانند کلمه م

در حالیکه در « زید مشتری فالن بانک است»شود شود. به عنوان مثال گفته میهم گفته می« ارباب رجوع»

ر حالیکه در مسجد خرید و د« زید مشتری فالن مسجد است»شود بانک خرید و فروش نیست. و یا گفته می

کسی که مدرک »که وضع شده برای « دکتر»فروشی نشده است؛ و گاهی نیز معنای عرفی اضیق است مانند کلمه 

)یعنی کسی که مدرک دکترا در رشته پزشکی دارد( « پزشک»، امّا در عرف به معنای «ای دارددکترا در هر رشته

 است.

له و مسمّای لفظ است و است. معنی همان موضوع« نی نزد عقلصورت مع»ج. مفهوم: مفهوم در اصطالح 

مفهوم نیز صورت آن معنی نزد ذهن است. پس اگر یک لفظ دارای معنایی باشد که آن معنی صورتی نزد عقل 

نیز همان صورت معنای عرفی نزد عقل است، که « مفهوم عرفی»شود. گفته می« مفهوم»دارد، به آن صورت 

 ت.اخصّ از مفهوم اس

 

 05/09/96  33ج

 مرجعیت عرف در باب مفاهیم یا مدالیل تصورّیه

کند )یعنی فقط توجه به لفظ و به سجع و وزن کالم ندارد، متکلّم کالمش را با توجه به معنی الفاظ بیان می

هم توجه بلکه نوعاً به معانی نظر دارد(. در نثر غالباً توجّه به معنی کالم بوده، و گاهی نیز به بالغت و لفظ 

شود )یعنی اینگونه نیست که شاعر هر لفظی را استفاده نماید شود؛ و در شعر به لفظ و معنی هر دو توجّه میمی

صرفاً برای رعایت وزن و زیبایی لفظی بدون اینکه الفاظش دارای معنی باشند، بلکه به معانی الفاظ نیز توجه 

 دارد(.

شود که به کدام معنا )عرفی یا لغوی( نون این سوال مطرح میبه هر حال توجّه به معنی وجود دارد، و اک

شود؛ زیرا سیره قطعیه عقالئی در باب شود؟ پاسخ این است که قطعاً با توجّه به معنای عرفی، تکلّم میتوجّه می

معانی روند. بنابراین اگر مراد متکلّم همان محاورات وجود دارد که الفاظ با توجّه به معنای عرفی به کار می
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لغوی )که مغایر با معنای عرفی است( باشد، باید قرینه قرار دهد. پس هرچند معنای لغوی همان معنای حقیقی 

 لفظ است، امّا در این مورد نیاز به قرینه دارد.

ال اگر ان مثالبته گاهی معنای عرفی نزد متکلّم و سامع یکسان بوده و گاهی متفاوت است. به عنو

زد ا آنچه ند، و یعادی سخنرانی نماید، ممکن است معنای عرفی نزد سامعین را رعایت کنفیلسوفی برای مردم 

اجمال  گاهی خودش اصطالح شده را به کار ببرد )معنای عرفی در عرف خاصّ حکماء(. بنابراین ممکن است

عرف  وی نبوده مشکل پیش آید و مراد متکلّم معلوم نباشد. اگر هم فیلسوفی بین فالسفه سخنرانی نماید، چنین

صطالح ماید، و انصحبت « قم»در بین مردم « آذربایجان»هر دو یکسان است. مثال دیگر اینکه اگر فردی اهل 

در « مَن»فرض شود آذربایجانی یا قمی را اراده نماید )« مَن»را برای وزن به کار ببرد، ممکن است « مَن»

 ردم عادیاز م یلو باشد(. در این صورت ممکن استآذربایجان به معنای شش کیلو و در قم به معنای پنج ک

ال پیش ی نیز اجمکند، امّا گاهآذربایجانی( تکلّم می« مَن)»بودنِ متکلّم، قرینه شود که به معنای عرفی خودش 

 آید.می

« ف سامععر»یا « عرف متکلّم»در نتیجه در این موارد مرجع همان عرف خاصّ است که ممکن است 

ل کسی به نوان مثاع. به ای لغویِ مغایر با معنای عرفی، دارای اثر باشد، نیاز به قرینه داردباشد. پس اگر معن

ارد، لذا وی اثر دنای لغ، در این مورد اراده مع«اگر دکتری به منزل آمد به وی احترام بگذار»فرزند خود بگوید 

 دهد. قرار نه بر این معنیاگر مرادش دکتر به معنای دارای مدرک دکترا در هر رشته باشد، باید قری

 

 طُرُق تحصیل معانی عرفیه کتاب و سنّت

مرجع در مورد فهم الفاظ کتاب و سنّت )که تنها مأخذ فقه هستند( نیز معانی عرفیه آن الفاظ است. یعنی 

را اولین قدم برای استظهار از آیات و روایات، توجه به معانی عرفیه الفاظ آنها در مکان و زمان صدور است؛ زی

در آیات و روایت، عرفِ متکلّم و سامع یکسان بوده است. کتاب در عرف حجاز، و سنّت نیز در عرف حجاز و 

 .1عراق بوده، لذا باید معنای عرفی الفاظ کتاب و روایات در عرف حجاز و عراق بررسی شود

                                                           

ت که در اسخ این اس؛ پ«رطل». البته این شبهه مطرح شده که کلمات ائمه علیهم السالم در عراق نیز ممکن است طبق عرف حجاز باشد نظیر 1

ه السالم از ند امام علیاند، لذا هرچت شرعیه بودهاین موارد قرینه وجود دارد که همان عرف عراق مدّ نظر است؛ زیرا در مقام بیان موضوعا

 عرف حجاز باشد امّا باید در عراق طبق عرف عراق بیان نماید.
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عرفِ عصر تشریع  در اینکه باید به عرفِ عصر تشریع رجوع شود، اختالفی نیست؛ امّا در چگونگی احراز

 گردند:، که به چهار طریق برمی1طرقی ذکر شده

 

 راه اول: وجدان

کند صی که در یک عرف خاصّ زندگی میخباشد. توضیح اینکه شمراد از وجدان همان قطع و اطمینان می

ظ رود، یعنی معنای عرفی آن لفشود که فالن لفظ به معنی خاصّی به کار میبرایش علم و اطمینان حاصل می

بت به وزه نسعرف فاصله دارد، نظیر افراد امراست؛ و یا در آن عرف زندگی نکرده )و صدها سال با آن 

در « صعید»شود که می پیدا معصومین علیهم السالم( امّا با تتبع در متون قدیمی و استقراء، برایش علم یا اطمینان

 «بر عدلینخ»معنای  وبوده « المبیّن للشیء»در آن عصر به معنای « بیّنه»آن عصر به معنای تراب بوده، و یا 

، و ان نمودها وجدست؛ در هر دو صورت )زندگی در عرف خاصّ، و یا استقراء و تتبّع( معنای عرفی رنداشته ا

 این وجدان راهی برای احراز معنای عرفی یک کلمه در عصر تشریع است.

؛ بلکه انسان 2به عنوان طریق و اماره یا حجّت نیستند« اطمینان»یا « علم»این راه مورد قبول است، امّا 

به اماریت آن داشته کند که علم کند. به عنوان مثال انسان وقتی به خبر ثقه عمل میبر اساس آنها عمل میدائماً 

کند )لذا اگر طوری باشد. انسان اینچنین است و اینگونه آفریده شده که دائماً بر اساس علم و اطمینان، عمل می

ق وجدانی برای احراز معنای عرفی همان وهم کرد؛ در این صورت طریخلق شده بود که بر اساس وهم، عمل می

بود(. به عبارت دیگر ساختار ذهن انسان بر اساس عکس العمل در قبال علم است، و انسان با واقع کاری می

 .3دهدندارد بلکه به علم خودش عکس العمل نشان می

 

                                                           

ی که ی عرف خاصّ ست یعن. معنای عرفی ممکن است معنای حقیقی یا انصرافی یا مجازی یا کنایی باشد. در باب الفاظ، مرجعیت با عرف ا2

 ت.طرح شده اسمطرقی  رای احراز معنای عرفی )خصوصاً برای کسی که در عصر تشریع و تبلیغ نبوده(کالم در آن صادر شده است؛ امّا ب

 . البته علم یا اطمینان نیز منجّز هستند امّا تنجّز علم و اطمینان از باب تنجّز احتمال است.1

سی ندارد؛ در ، اصالً ترته باشدعلم به وجود عقرب نداش. به عنوان مثال اگر زید در سالنی باشد که هزار عقرب در آن وجود دارد، امّا زید 2

جب ترس طعی( وی موقنی یا مقابل اگر واقعاً عقربی در سالن نباشد امّا یک نفر به زید خبر از وجود عقرب در سالن دهد، این اعتقاد )ظ

 ثیری در زید نداشته بلکه علم وی موجب عکس العمل شده است.شود. بنابراین واقع تأمی
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 راه دوم: اصالة التطابق عقالئی

. اگر 1یعنی اصل عقالئی است« اصالة التطابق»استفاده از  دومین راه برای احراز معنای عرفیِ عصر تشریع

زید معنایی مرکوز از یک لفظ داشته و شکّ نماید که این معنی همان معنای عرفی است، در این صورت این 

شود که آن معنی مرکوز همان معنای عرفی است. به عنوان مثال معنای مرکوز اصل جاری شده و ثابت می

عدلین است، و شکّ در عرفی بودنِ این معنی وجود دارد. در این صورت به کمک اصل همان خبر « بیّنه»

 شود که معنای عرفی همان است.ثابت می« اصالة التطابق»عقالئی 

ن رود خصوصیات شخص در آشکّ در عرفی بودنِ آن معنای مرکوز به این سبب است که احتمال می

نه به معنای نیز بیّ  ن کتباً با کتب فقهی و علمی مواجه بوده و در ایدخالت داشته باشد. به عنوان مثال زید کثیر

ز الین یکی بر عدخبر عدلین به کار رفته، لذا این معنی برای زید مترکز شده است. در حالیکه ممکن است خ

لم عا»عنای ملبه به طبرای یک « عالم»مصادیق بیّنه باشد و معنای عرفی آن عامّ باشد. مثال دیگر اینکه لفظ 

اشد ب« انشمندد»رفی بوده و شکّ وجود دارد که نزد همه مردم به این معنی باشد )زیرا ممکن است معنی ع« دین

معنای عالم  شود؛ امّا به سبب کاربرد فراوان در مباحث طلبگی،که هر رشته چه دین چه غیر آن را شامل می

 دینی در ذهن مرکوز شده است(.

نزد عقالء وجود دارد که عقالء تعبّداً معنای « اصالة التطابق»د صدر فرموده به هر حال در این موارد، شهی

دانند. به عبارت دیگر اگر شکّ شود این فهم شخصی، همان معنای عرفی عرفی را همان معنای مرکوز می

البته  گذارند.باشد یا غیرعرفی است، در این صورت عقالء بناء بر تطابق بین این فهم شخصی و فهم عرف میمی

 .2نموده است« اماره عقالئی»به کار برده و گاهی نیز تعبیر به « اصل تعبّدی عقالئی»گاهی ایشان تعبیر 

رسد این کالم صحیح نیست؛ زیرا چنین اصل عقالئی احراز نشده است، بلکه انسان بر اساس به نظر می

کند که اشد، اطمینان و وثوق پیدا میکند. یعنی اگر معنایی برای انسان مرکوز بعمل می« وثوق»یا « غفلت»

داند؛ و یا انسان در بسیاری از موارد از روی غفلت معنای عرفی همین است؛ زیرا خود را انسانی کامالً عرفی می

کند یعنی توده مردم و گذشتگان از علماء توجه به این مطالب )تفاوت بین معنای بر اساس آن معنی عمل می

                                                           

 باشد.رح نموده شهید صدر میرسد اولین کسی که این راه را مطبه نظر می. 3

حتمال إال نفی هذا اال و اما التبادر لدى الفرد فان احتمل نشوؤه من قرینة خاصة فال سبیل إلى:»166، ص1. بحوث فی علم االصول، ج1

قق ودا ال یتحام موجدیاة ذلک الفرد فهذا االحتمال ما الفحص و البحث و التأکد، و أما إن احتمل نشوؤه من ظروف و مالبسات تخص ح

صالة التطابق الظهور بأ ث حجیةالکشف الوجدانی البرهانی عن الوضع، و لکنه ملغى تعبدا باالعتماد على قاعدة عقالئیة اصطلحنا علیها فی بح

ص مدلوله ء فی تشخیالعقال ن عارف باللغة یکفی عندبین الظهور الشخصی و الظهور النوعیّ، فان الفهم الشخصی لمدلول اللفظ من قبل إنسا

 «.النوعیّ العام الّذی هو موضوع حجیة الظهور
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نای لغوی( ندارند، و غفلت دارند که ممکن است معنای مرکوز در ذهن آنها غیر از شخصی و معنای عرفی و مع

کنند. در نتیجه چنین اصل عقالئی وجود ندارد که تطابق بین معنای معنای عرفی باشد، لذا بر اساس آن عمل می

 شخصی مرتکز و معنای عرفی وجود داشته باشد.

 

 07/09/96  34ج

 راه سوم: اصالة عدم نقل

معنای عرفی یک لفظ در عصری به دست آید، و شکّ در معنای آن لفظ در گذشته و عصر ائمه علیهم  اگر

شود معنای لفظ در آن عصر نیز همین معنای معلوم السالم شود، اصل عقالئی عدم نقل جاری شده و ثابت می

خ طوسی، یا در عصر عالمّه، در عصر کنونی، و یا در عصر شی« بیّنه». به عنوان مثال معلوم است که 1بوده است

بوده و شکّ وجود دارد که در عصر تشریع و تبلیغ نیز به همین معنی باشد. در این « خبر عدلین»به معنای 

صورت عقالء بناء بر عدم نقل در لفظ گذاشته و معنای بیّنه در آن عصر نیز همان خبر عدلین خواهد بود. مثال 

شده است. « علماء»سیصد سال قبل به دست آمده که چیزی وقف برای ای از نامهدیگر اینکه فرض شود وقف

شود سیصد نزد عقالء ثابت می« اصالّة عدم نقل»به معنای عالمان دین است، و به کمک « علماء»در عصر کنونی 

د لذا انسال قبل )یعنی در زمان وقف( نیز به معنای عالمان دین بوده است. فقهاء این اصل عقالئی را قبول نموده

شود در زمان ائمه نیز به همین ثابت می« اصالة عدم نقل»معانی عرفیه در عصر خودشان را معیّن نموده، و با 

 .2معنی بوده است

                                                           

 . اصل عدم نقل، یک اصل عقالئی بوده و اماره نیست.1

أصالة عدم ب بّروا عنهطة بأصل عو المحقّقون قد عالجوا هذه النق...  »تعبیر نموده است:« اصالة الثبات». شهید صدر از این اصل به عنوان 2

ن ن الواضح عدم إمکام إِلّا انَّه ماناً،النقل و قد یسمّونه باالستصحاب القهقرائی ألنَّه یشبه االستصحاب و لکن مع تقدّم المشکوک على المتیقّن ز

هذا کما أشرنا ال  ورات ألنَّی الظهفاستفادة حجیّته من دلیل االستصحاب و انَّما هو مفاد السیرة العقالئیة و قد اصطلحنا علیه بأصالة الثبات 

سیرة على هذا انعقاد ال شکال فیو ال ینبغی اإل یقتصر فیه على األوضاع اللغویة بل تشمل الظهورات السیاقیة الترکیبیة غیر الوضعیّة أیضا.

لوصیة و الوقف و ا ء آثاراألصل و لها مظهران أحدهما عقالئی، و اآلخر متشرعی، و المظهر العقالئی یمکن تحصیله فی مثل ترتیب العقال

المظهر  وصر الوقف. عاً عن نحوهما على النصوص و الوثائق القدیمة فی األوقاف و الوصایا طبق ما یفهمه المتولی فی عصره و لو کان بعید

یة الشریفة وفق نة النبولسآن و االمتشرعی یمکن تحصیله من مالحظة انَّ أصحاب األئمة علیهم السالم کانوا یعملون بالنصوص األولیّة من القر

ة ملیئة د کانت فترون و قما یستظهرون منه فی عرفهم و زمانهم کما کان یصنع أسالفهم مع انَّه کان یفصلهم عنهم زمان یقارب ثالثة قر

 بالحوادث و المتغیرات.

نسان عرفی بحسب خبرته غالباً ال یرى تغییراً و نکتة هذه السیرة و مالکها بحسب الحقیقة ندرة وقوع النقل و التغییر و بطئه بحیث انَّ کلّ إ

دة. و حینئذ محسوساً فی اللغة، ألنَّ عمر اللغة أطول من عمر کّل فرد، فأّدى ذلک إلى انَّ کّل فرد یرى انَّ التغیر حادثة على خالف الطبع و العا

ات السابقة على زمانهم صدوراً و مع ذلک أجروا أصالة الظهور أو امّا أَْن یفترض انَّ األصحاب قد التفتوا إلى احتمال النقل و التغییر فی الظهور
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رسد این راه برای احراز معانی عرفیه در عصر تشریع و تبلیغ، صحیح نیست؛ زیرا چنین اصل به نظر می

عقالء چنین اصلی وجود ندارد(. البته معموالً متون به معنای عرفیه  رسد بینعقالئی را احراز ننمودیم )به نظر می

باشد. یعنی گاهی اطمینان وجود دارد می« غفلت»یا « اطمینان»شوند، که این امر به جهت عصر کنونی معنی می

عرفی  که در آن زمان نیز به همین معنی بوده؛ و گاهی غفلت وجود دارد از اینکه ممکن است در آن زمان معنای

دیگری داشته باشد. پس اگر التفات به این نکته بوده، و اطمینان به این معنی عرفی در آن زمان نباشد )بلکه 

شکّ در معنای عرفی آن عصر باشد(، در این صورت هیچ اصل عقالئی وجود ندارد که بناء بر عدم نقل گذاشته 

 به حسب موارد متفاوت خواهد بود.شود. در این موراد باید به اصول عملیه دیگر رجوع شود که 

 

 راه چهارم: قول اهل لغت

اگر کسی از اهل لغت یک معنای عرفی برای لفظ خاصّی ذکر نماید، قول وی حجّت است؛ زیرا اهل لغت 

 در تشخیص معانی لغویه و عرفیه، خبره هستند. قول اهل خبره و متخصّص نیز حجّت و مسموع است.

نظر به معانی لغویه و حقیقیه ندارند، بلکه موارد استعمال یک لفظ را  ممکن است اشکال شود اهل لغت

« معانی عرفیه»کنند؛ پاسخ این است که در باب الفاظ معانی لغویه و حقیقیه معیار نیست، بلکه معیار ذکر می

 است )ولو مجازی یا کنایی یا انصرافی باشد(.

لغت اوسع از معانی عرفیه بوده و حتی معانی اشکال دیگری ممکن است مطرح شود که دائره کارِ اهل 

اند با اینکه معنای عرفی آن لفظ نبوده است؛ پاسخ این است چنین کاری از اهل لغت مجازیه را نیز ذکر نموده

احراز نشده است. یعنی ثابت نیست که علمای لغت معنای غیر عرفی را بدون قرینه یا اشاره به آن، بیان نمایند. 

همان رجل شجاع است )که معنای عرفی لفظِ اسد نیست(، امّا « اسد»یکی از معنای مجازی لفظ  به عنوان مثال

 ذکر نشده است.« اسد»در کتب لغوی چنین معنایی برای لفظ 

شود. البته بنابراین قول اهل لغت حجّت بوده و به وسیله آن معانی عرفیه عصر تشریع و تبلیغ احراز می

شود؛ زیرا در این مباحث خبره قتی در معانی عرفیه بحث نمایند، قول آنها حجّت میفقهاء و علمای اصول نیز و

هستند و توانایی به دست آوردن معانی عرفیه را دارند. علمای اصول و فقه وقتی دقّتی به خرج دهند حتی از 

س اگر اصولیون یا فقهاء اند که لغویون نظری به آن ندارند. پتر هستند، و به جهاتی نظر داشتهاهل لغت نیز دقیق

                                                                                                                                                                                     

، و على انَّهم غفلوا عن هذا االحتمال بالمرة و عملوا بما یفهمونه من الظهورات، فعلى األول یکون بنفسه دلیلًا على حجیة أصالة الثبات شرعاً

ع لو لم تکن أصالة الثبات حجة فسکوت المعصوم علیه السالم و عدم الثانی فنفس الغفلة فی مثل هذا الموضوع تعرضهم لتفویت أغراض الشار

تصدیه إللفاتهم دلیل على إمضاء هذه الطریقة و کفایة الظهور الّذی یفهمه اإلنسان فی زمانه فی تشخیص الظهور الموضوعی المعاصر لصدور 

 «.الکالم
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را بیان کنند، قول آنها مسموع است؛ و اگر اختالف پیش « فرسخ»و « غناء»و « قمار»معنای عرفی الفاظی مانند 

 آید نظیر سائر موارد اختالف اهل خبره، حجّیت نخواد داشت.

 

 08/09/96  35ج

 تذییل مقام اول: عالئم حقیقت و مجاز

 انطور کهد. همالفاظ مرجعیت دارد، در مفاهیم و مدالیل تصوریه بو اولین موردی که عرف در دالالت

 گذشت معیار، معنای عرفی بوده و نیازی به معنای حقیقی و لغوی نیست.

مل و حلب و در علم اصول برای تشخیص معنای حقیقی از معنای غیرحقیقی عالئمی )تبادر، و صحّت س

ه عنوان موارد ب گر آننکته نیاز به تذکّر دارد: اول اینکه ا اطّراد( ذکر شده است. در مورد عالئم حقیقت دو

به  ینکه برایاباشند که اعمّ از معنای حقیقی هستند؛ و دوم عالمت پذیرفته شوند، عالمت بر معنای عرفی می

اصالة »، نظیر دارد دست آوردن معنای عرفی از آن طرق در غالب موارد مانند تبادر، نیاز به اصل دیگری وجود

 د.بات نماینتوانند معنای عرفی را اثتا معنای عرفی به دست آید. یعنی آن عالئم به تنهایی نمی« التطابق

 

 مقام دوم: ظهورات

انتقال ذهن از یک شیء به « داللت. »1برای توضیح میزان دخالت عرف در ظهور باید یک مقدمه ذکر شود

است. در جایی که مدلول یک « تصدیق»یا یک « تصور»شیء دیگر است. مدلول در داللت الفاظ همیشه یک 

شود. هر تصدیقی نامیده می« داللت تصدیقیه»، و در جایی که یک تصدیق باشد «داللت تصوریه»تصور باشد 

نیز ممکن است ظنّی یا قطعی باشد )و حالت دیگری ندارد(، بنابراین داللت تصدیقیه نیز )که یک تصدیق است( 

نامی برای یک حصّه از داللت یعنی « ظهور»قیه ظنّیه؛ و داللت تصدیقیه قطعیه؛ دو قسم دارد: داللت تصدی

. بنابراین 2باشد. پس داللت تصوریه و داللت تصدیقیه قطعیه از ظهور خارج هستندداللت تصدیقیه ظنّیه می

 شود.یظهور همان داللت ظنّیه بوده و تصدیق در آن افتاده است؛ زیرا تصور تقسیم به ظنّی و قطعی نم

                                                           

الفات فراوان وضیح آن اختاند، امّا در تفسیر و تجمله از ظهور نام برده. بحث ظهور در کلمات علمای اصول بسیار مجمل بوده و هرچند فی ال1

نظر مختار  ای اجمالی بهشارهاو فهم متفاوتی وجود دارد. البته فعالً وارد بحث ظهورات و توضیح اختالفات موجود در ظهور نشده بلکه تنها 

 شود.می

و قسم ایشان ظهور را داند. شد. شهید صدر مقداری این اصطالح را تغییر دادهبا. همانطور که گفته شد این اصطالح طبق نظر مختار می2

ح نشده و ایشان مطر تقسیم تصوری و تصدیقی دانسته، و ظهور تصدیقی را تقسیم به استعمالی و جدّی نموده است. در کلمات علمای دیگر نیز

 ا برای جعلییست(، نغفلت باشد )از اینکه داللت تصوری، ظهور  فقط در کالم ایشان مطرح شده است. اصطالح ایشان ممکن است از روی

 ری هم بشود.اند که شامل داللت تصواصطالح باشد یعنی ظهور را به معنایی اوسع گرفته
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. برای توضیح این دو قسم، باید 1شودمی« جدّی»و « استعمالی»تقسیم به « ظهور»همانطور که گفته شد 

شود. هر لفظی یک مقدمه یادآوری شود. هر لفظی که شنیده شود، معنی و مضمون آن لفظ بالفاصله تصوّر می

باشد که با شنیدن آنها، می« انسان»و « زید»ممکن است مفرد یا مرکب )ناقص یا تامّ( باشد. لفظ مفرد مانند 

باشد که بالفاصله می« ابو زید»یا « کتاب زید»شود. لفظ مرکب ناقص نیز مانند معنای آنها بالفاصله تصوّر می

باشد که بالفاصله می« زیدٌ عادلٌ »و « اِذهَب»آید. لفظ مرکب تامّ مانند بعد از شنیده شدن، معنای آن در ذهن می

. با تصوّر معنی یا مضمون الفاظ، هنوز ظهور و داللت تصدیقیه 2شودده شدن، مضمون آن تصوّر میبعد از شنی

شود، تصدیق به محقّق نشده است. اولین تصدیقی که بعد از تصوّر معنی یا مضمون الفاظ برای سامع ایجاد می

این «. لم این مضمون را القاء نمودمتک»و یا اینکه « باشداین تصوّر همان مضمون کالمِ متکلّم می»این است که 

است. مرحله دوم )یعنی تصدیق دوم بعد از تصوّر معنی یا مضمون الفاظ( « مدلول استعمالی الفاظ»تصدیق همان 

این است که متکلم قصد دارد با القاء این مضمون، مثالً اخبار از عدالت زید دهد و یا طلب ذهاب از زید نماید. 

مدلول »خواهد طلب ذهاب زید نماید، خواهد از عدالت زید اخبار دهد، و یا میمی تصدیق به اینکه متکلّم

 است.« ظهور جدّی»و یا « جدّی

 

 مرجعیّت عرف در ظهورات

با توجه به مقدمه فوق، باید نقش عرف در استظهارات بررسی شود. نحوه دخالت عرف در این دالالت 

ول )ظهور استعمالی( مهمّترین نقش را در ظهور دوم )ظهور تصدیقیه بسیار مبهم است. توضیح اینکه ظهور ا

ها و قرائن نیز نقش دارند که توضیح آن خواهد آمد(. به عنوان جدّی( دارد )البته برخی امور دیگر مانند مناسبت

 باشد، امّا مدلول، مدلول استعمالی این است که زید دارای رماد بسیاری می«زید کثیر الرماد»مثال در جمله 

. بنابراین ظهور جدّی بسیار وابسته به ظهور استعمالی است. ظهور استعمالی نیز 3جدّی اخبار از جودِ زید است

زیدٌ »باشد. به عنوان مثال در اصطالح علم اصول، جمله وابسته به معنای عرفیه الفاظ )داللت تصوریه( می

د که هر یک دارای یک معنای تصوری و باشمی« هئیت جمله»و « انسان»و « زید»دارای سه لفظ « انسانٌ 

ماده »و « زید»دارای چهار لفظ « زیدٌ عادلٌ»باشند؛ مثال دیگر اینکه در اصطالح اصولی، جمله له میموضوع

                                                           

صّل آن شود و بحث مفیباشد. به همین سبب، فقط به نظر مختار اشاره م. کلمات علماء در توضیح این دو قسم نیز دارای اختالف بسیاری می3

 در مبحث ظهور خواهد آمد.

باحث آنها در م ؛ که تفاوتاستفاده شد« معنی»استفاده شده و در مرکبات ناقصه و مفردات از عنوان « مضمون». در مرکب تامّه از عنوان 1

 ظهور خواهد آمد.

 ان باشد.اکستر فراورفی همان خ، بلکه معنای عنشده باشد« کثیر الرماد»تبدیل به معنای عرفی لفظ « جود». این بیان مبتنی بر این است که 2
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؛ 1باشندله میباشد که هر یک دارای معنای تصوری و موضوعمی« هیئت جمله»و « هئیت عادل»و « عادل

 دهد. پس معنای عرفیه در ظهور استعمالی نقش اساسی دارد.شکل می همیشه مضمون را معنای عرفیه الفاظ

ه کلفاظ ادر نتیجه نقش عرف در ظهور )داللت تصدیقی( فقط در همین حدّ است که عرف در معنای 

 باشد.تشکیل دهنده ظهورات است، دخیل می

وق معلوم با توضیح فاند عرف در ظهورات استعمالی نیز مرجعیّت دارد، امّا برخی علماء گمان نموده

ظ( عانی الفامشود که عرف در ظهور استعمالی و جدّی مرجعیت مستقیم ندارد، بلکه در پایه ظهورات )یعنی می

ت با ه مرجعیّست، بلکمرجعیّت با عرف عامّ نی« کفایة االصول»مرجعیّت دارد. البته در کتب فلسفی و یا کتاب 

حال،  ت. به هردم استاب و احادیث، مرجعیّت با همان عرف عامّ مرعرف فالسفه و اصولیون است؛ امّا در متن ک

لول و مد در داللت تصوریه باید به عرف رجوع شود و مرجعیّت با عرف است، امّا عرف در ظهور جدّی

به « ستویالعرش ا علی» استعمالی مرجعیّتی ندارد. به عنوان مثال برای ظهور استعمالی یا جدّی در آیاتی مانند

تفاسیر  شود. همین نکته موجب شده ظهورات علماء از آیات دائماً تبدیل شود به طوری کهجوع نمیعرف ر

ی در ات بسیارختالفامختلف دارای استظهارات متفاوتی از آیات هستند )از تفاسیر قرن سوم تا تفاسیر کنونی، 

، در فاوت استت متو تبیین آیا استظهار وجود دارد(. تفاوت بین آنها ناشی از سبک متفاوت نیست بلکه توضیح

ر تغییر شود استظهارِ مفسّکند. پس معلوم میحالیکه معانی عرفیه آیات قرآن )که مبنای تفسیر است( تغییر نمی

 نموده است.

شود به سبب یاوت مدر نتیجه قرآن بر اساس معانی عرفیه زمان و مکان صدور است، امّا تفسیر از آن متف

کند. لذا در ظهور یشود. یعنی معانی عرفیه تغییر نکرده امّا معنای ذهنی علماء تغییر ممیاستظهارات مختلفی که 

 آمد(.شد، چنین اختالفی پیش نمیشود )که اگر مراجعه میجدّی و استعمالی به عرف مراجعه نمی

 

 11/09/96  36ج

 مقام سوم: مالزمات عرفیه

سی قرار ورد بررود، و سپس مرجعیّت عرف در آنها متوضیح داده ش« مالزمات عرفیه»ابتدا باید عنوان 

 گیرد:

                                                           

عنی به ضع دارد )یوقط یک ف. این نظر مشهور است، که در نظر مختار در هر دو جمله فوق، سه لفظ وجود دارد؛ زیرا مشتقّ در نظر مختار 3

ان است مختار یکس ر و نظرنظر مشهو« ضَرَبَ زیدٌ»جای ماده و هیئت عادل، یک لفظ عادل وجود دارد که دارای معنای واحد است(. در مثال 

 باشد.که چهار لفظ وجود دارد زیرا فعل دارای دو وضع در ناحیه ماده و هیئت می
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. 1شده است« التزامی»و « مطابقی»باشد، که مضمون کالم تقسیم به کالم صادر از متکلّم دارای مضمون می

شود که در صدق مالزم با مدلول مطابقی از خودِ کالم فهمیده شده؛ و مدلول التزامی به هر مضمونی گفته می

وجود زید در مسجد بوده، و مدلول « زیدٌ فی المسجد»ی باشد؛ به عنوان مثال مدلول مطابقی جمله مضمون مطابق

باشد؛ زیرا اگر زید در مسجد باشد، قطعاً در می« زیدٌ لیس فی المدرسة»التزامی آن بسیاری از مضامین نظیر 

 دو مکان حاضر باشد(. تواند در زمان واحد درمدرسه و منزل نیست )یعنی یک انسان با یک جسم نمی

مالزمات »شود، که های دیگری نیز میاز کالم استفاده« مدلول التزامی»و « مدلول مطابقی»عالوه بر 

م مالزمات اند(. مرجعیّت فهشوند )یعنی نه مدلول مطابقی کالم بوده، و نه مدلول التزامی کالمنامیده می« عرفیه

مثله ق شود. امحقّ مطلب را استفاده کرده باشد تا مالزمه عرفیه عرفیه نیز با عرف است، یعنی باید عرف آن

 بسیاری بر حسب استقراء برای مالزمه عرفیه ذکر شده که اهمّ آنها موارد ذیل است:

 

 اول: الغاء خصوصیت

کند. به می گاهی عنوانی در خطاب اخذ شده که عرف برای آن عنوان خصوصیتی ندیده و آن را الغاء

فهمد کمک به ف میاخذ شده است. عر« فقیر»که عنوان « کن عوناً للفقیر»الیی به عبدش گفته عنوان مثال مو

کند می رداشتبفقیر از باب ضعف اوست، و صرفِ فقر هیچ خصوصیتی ندارد. در این صورت عرف از این کالم 

یگر . مثال داست آن هر ضعیفی باید یاری شود. این مضمون نه مدلول مطابقی کالم بوده و نه مدلول التزامی

 اء خصوصیتالغ« رجل»استفاده شده که عرف در آن موارد از عنوان « رجل»اینکه در روایات متعدّده از عنوان 

 نموده است.

پس در هر مورد که عرف عنوانی را الغاء نماید، این الغاء عرفی پذیرفته شده است. البته اختالفی در امثله 

« رجل»که برخی از عنوان  2«رجالً عرف حاللنا و حرامنا»ی خصوصیت از جمله بین فقهاء وجود دارد نظیر الغا

 اند.اند، و برخی آن را دارای خصوصیت دانستهالغاء خصوصیت نموده

 

                                                           

 حث اکنون دربباشند، که محلّ دارای دو اصطالح متفاوت در علم اصول و در علم منطق می« مدلول التزامی»و « مدلول مطابقی». البته 1

 .باشداصطالح اصولی آنها می

بُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى بَعَثَنِی أَ ی خَدِیجَةَ قَالَ:مِ عَنْ أَبِ بِی الْجَهْأَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ :»303، ص6. تهذیب االحکام، ج1

نْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ مِعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْی شَیْ فِ کُمْ صُومَة  أَوْ تَدَارَى بَیْنَأَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُ

 «.... اضِیاقَحَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ  اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ 
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 دوم: اطالق عرفی

؛ گاهی عنوانی در 1باشدمی« اطالق عرفی»و « اطالق مقامی»و « اطالق لفظی»اطالق دارای سه قسم 

« باطالقه»شامل فردی بوده امّا به سبب خصوصیتی در خطاب « بمفهومه»ن عنوان باشد که آیک خطاب می

. در این صورت نظر عرفی بین این فرد و سائر افراد آن عنوان، تفاوتی وجود ندیده و 2شامل آن فرد نیست

نوان مثال باشد. به عشود خطاب به اطالق عرفی شامل آن فرد میبیند، لذا گفته میاطالق را شامل آن فرد می

وجود دارد که آیه داللت دارد بر اینکه آب رافع « و انزلنا من السماء ماءً طهوراً »در آیه شریفه « ماء»عنوان 

باشد. اگر در دستگاه آزمایشگاهی با ترکیب اکسیژن و هیدروژن، آبی ساخته شود، هرچند خبث و حدث می

است( امّا اطالق آیه شریفه شامل آن نیست؛ زیرا « ماء»باشد )زیرا فردی از افراد شامل آن آب می« ماء»مفهوم 

این آب ساخته شده از آسمان نازل نشده است. در این صورت آیا این آب نیز رافع حدث و خبث است؟ از نظر 

بیند. در نتیجه عرف تفاوتی بین آب طبیعی و مصنوعی نبوده و عرف، آب مصنوعی را رافع خبث و حدث می

باشد. رافعیت آب مصنوعی نه مدلول ارد که آب مصنوعی نیز رافع حدث و خبث میاطالق عرفی داللت د

 مطابقی کالم بوده و نه مدلول التزامی کالم است.

ه یره است کشود؛ زیرا دلیل تمسّک به اطالق در اطالق لفظی سدر این موارد به اطالق عرفی تمسّک می

 باشد.همان سیره بر تمسّک به اطالق عرفی نیز می

 

 سوم: اولویت عرفیه

« فٍّاتقل لهما و ال»باشد. به عنوان مثال در آیه شریفه اولویت عرفیه نیز از مصادیق مالزمات عرفیه می

ا ر« مت ضربحر»است. عرف عالوه بر این مضمون، از این آیه شریفه « حرمت تأفیف»مدلول مطابقی همان 

یز از نویت عرفیه و نه مدلول التزامی کالم است. پس اولی کالم بوده، فهمد. حرمت ضرب، نه مدلول مطابقنیز می

 فهد.موارد مالزمه عرفیه بوده و عرف آن را می

 

 چهارم: مفاهیم

وجود دارد که در آن از مفهوم شرط و مفهوم وصف و مفهوم « مفاهیم»مبحثی در علم اصول به عنوان 

ل در بحث مفاهیم، اختالف بسیاری دارند. شود. علمای اصوحصر و مفهوم غایت و دیگر مفاهیم کالم بحث می

                                                           

 را شاید شهید صدر برای اولین بار مطرح نموده باشد.« اطالق عرفی» . اصطالح2

امّا  ل فرد نیست،شام« القهباط»و نه « بمفهومه». تفاوت اطالق عرفی و الغاء خصوصیت در این است که عنوان مذکور در الغاء خصوصیت نه 3

 باشد.شامل فرد می« بمفهومه»در اطالق عرفی 
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عالوه بر مدلول مطابقی که « إن جاءک زیدٌ فأکرمه»به عنوان مثال اختالف وجود دارد که جمله شرطیه نظیر 

دارد یا نه؟ «( عند عدم المجیء»است، مدلول دومی )عدم وجوب اکرام « عند المجیء»همان وجوب اکرام 

و جماعتی قبول ندارد. اگر مفهوم شرط پذیرفته شود، آیا مدلول مطابقی کالم  بسیاری این مدلول را قبول نموده

است یا مدلول التزامی؟ قدماء متوجه شدند که مفهوم یک مدلول مطابقی نیست، لذا آن را مدلول التزامی 

 اند، امّا متأخّرین نظیر شهید صدر متوجّه شدند که مدلول التزامی هم نیست.انستهد

د اگر مفهوم برای جمله شرطیه ثابت باشد، از مالزمات عرفی است یعنی نه مدلول مطابقی رسبه نظر می

 .1کالم بوده و نه مدلول التزامی کالم است

 

 پنجم: مدلول التزامیه عرفیه

تزامی ان مدلول الهم« مدلول التزامی عقلی»شده است. « عقلی»و « عرفی»مدلول التزامی کالم تقسیم به 

ثال شارع اند. به عنوان منیز لوازم عرفیه یک کالم« مدالیل التزامی عرفیه»باشد. ول مطابقی میاست که قسیم مدل

حرمت »اب است. عرف از این خط« حرمت شرب خمر»که مدلول مطابقی این کالم « التشرب الخمر»فرموده 

ه مدلول الم بوده و نفهمد. این دو نه مدلول مطابقی کرا نیز می« حرمت تشویق به شرب خمر»و « اشراب خمر

اب بر تواند شرب را حرام نموده و اشراب را حرام نکند(. پس داللت خطباشند )زیرا شارع میالتزامی کالم می

 حرمت تشویق به شرب خمر و حرمت اشراب خمر از مالزمات عرفیه هستند.

 

 ششم: جمع عرفی

کند. یمرطرف هر دو، تنافی را ب گاهی بین دو خطاب تنافی وجود دارد که عرف با تصرّف در یکی یا

اب با خط« رالفقی اکرم»چنین جمعی نیز عرفی بوده و عرف در این مورد مرجعیّت دارد. به عنوان مثال خطاب 

طاب دوم اشته و خاللت دتنافی دارد؛ زیرا خطاب اول بر وجوب اکرام زیدِ فقیرِ فاسق د« التکرم الفقیر الفاسق»

قیر غیر ورد فمدارد. عرف با تصرّف در خطاب اول، وجوب اکرام را فقط در  بر عدم وجوب اکرام وی داللت

 داند. این فهم عرفی نیز مورد قبول بوده و عرف در این موارد مرجع است.فاسق ثابت می

حث باشند که در مبحث تعارض ادلّه از آنها بمی« حکومت»و « تخصیص»و « تقیید»از موارد جمع عرفی 

 شود.ف عرفی مورد قبول بوده و در شریعت از آن استفاده میخواهد شد. این تصرّ

 

                                                           

شد که مفهوم از  م شرط گفتهث مفهوفهوم شرط است؛ و ثانیاً اگر هم مورد قبول باشد مدلول لفظ و کالم نیست )در بح. اوالً نظر مختار انکار م1

 شود(.شود بلکه از تکلّم فهمیده میکالم فهمیده نمی
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 12/09/96  37ج

 چهارم: تطبیقات عرفیه

ر تمام دت که چهارمین مورد از موارد مرجعیّت عرف، تطبیقات عرفیه است. مشهور بین علماء این اس

 ر مصادیقبطبیق تبرای عناوین موجود در خطابات )اعمّ از قرآن و سنّت(، تبیین مفهوم به دست عرف بوده و 

 وکلیف است که متعلّق ت« شرب»دو عنوان « التشرب الخمر»باید به عقل رجوع شود. به عنوان مثال در 

مّا جوع شود، ارباید به عرف « خمر»و « شرب»که موضوع تکلیف است، وجود دارد. برای تعیین مفهوم « خمر»

اق عرفی ی مصداید به عقل رجوع شود. پس اگر کاردر تعیین مصادیق آنها نباید به عرف رجوع شود بلکه ب

ته یرون ریخد و بشرب باشد و مصداق عقلی نباشد، حرام نیست )به عنوان مثال اگر خمر در دهان چرخانده شو

عیت نمود. ز عقل تباید اشود، ممکن است عرفاً مصداق شرب بباشد، امّا عقالً مصداق نیست(؛ زیرا در این موارد ب

ه مایعی ک مثال یزی مصداق عرفی خمر باشد و مصداق عقلی خمر نباشد، حرام نیست )به عنوانهمینطور اگر چ

 حالت بین خمر و خلّ داشته باشد، ممکن ست عرفاً خمر باشد، امّا عقالً خمر نیست(.

 مرجعیّت عقل در تطبیقات

رجوع  م به عرفباشد. یعنی در فهم مفاهیبین علماء معروف شده که عقل در تعیین مصادیق مرجع می

ان ق، در عنوشود. مثال روشن برای تفاوت بین عرف و عقل در تبیین مصداشده و در تطبیقات به عقل رجوع می

شود. نیز گفته می« مگر 999»بوده، امّا در عرف تسامحاً به « هزار گرم»است. کیلو در لغت به معنای « کیلو»

ضوء وه اگر در داند. مثال دیگر اینکه گفته شدک کیلو نمیپس عرف آن را یک کیلو دانسته، امّا عقل آن را ی

ظر عرف در ن صورت شسته شود امّا به مقدار سر سوزنی از آن مرطوب نشود، غُسل باطل است؛ زیرا هرچند

در  ال اینکههمین مث محقّق شده است. نظیر« غَسل بعض الوجه»تحقّق یافته، امّا به دقّت عقلی « غَسل الوجه»

ا دانند؛ زیرمی مام بدن شسته شود جز سر سوزنی از بدن، در این مورد فقهاء آن غُسل را باطلغُسل اگر ت

 هرچند عرفاً تمام بدن شسته شده، امّا عقالً بعض بدن شسته شده است.

کند. عالوه بر امثله اند که مصادیق را عقل تعیین میدر نتیجه فقهاء در فتوا نیز ملتزم به این مطلب شده

ته شده اگر آبی یک گرم کمتر از مقدار کرّ باشد )مراد همان مقدار واقعی کرّ است که مورد اختالف فوق، گف

است(، معتصم نخواهد بود؛ و یا اگر یک میلیمتر کمتر از چهار فرسخ سفر نماید، نمازش تمام است؛ و یا اگر یک 

کمتر از هفت شوط کامل طواف نماید،  اش باطل است؛ و یا اگر یک میلیمترثانیه به غروب افطار نماید، روزه

 .1باطل است

                                                           

 آمد.در ادامه بحث خواهد که  ،ه مواردی استثناء شدهبتل. ا1
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 دلیل اول: عدم مصداقیت در واقع

همانطور که گفته شد در تبیین مفاهیم و عناوین موجود در خطابات باید به عرف رجوع شود. دلیل این 

معنای عرفی  برند. پس باید برای فهممطلب همان سیره عقالست که الفاظ را با توجه به معانی عرفیه به کار می

به عرف رجوع شود؛ امّا در تبیین مصادیق یک عنوان باید به عقل رجوع شود. دلیل رجوع به عقل در تطبیقات 

 چیست؟

دلیل فقهاء این است که در تطبیقات مسامحی عرفی، مصداق واقعی آن عنوان وجود ندارد. یعنی شارع با 

ه مصداق آن را حرام نموده است. چیزی که عرف با ، مفهوم خمر را حرام ننموده بلک«التشرب الخمر»خطاب 

تسامح مصداق خمر بداند، حقیقةً مصداق خمر نیست تا حرام باشد. مثال دیگر اینکه شارع مفهوم یک مدّ را 

طلب ننموده بلکه مصداق یک مدّ را طلب نموده، در حالیکه یک گرم کمتر از مدّ، حقیقةً مصداق یک مدّ نیست. 

همینگونه است که شارع مصداق هفت شوط را طلب نموده، که اگر یک میلیمتر کمتر باشد، در مثال شوط نیز 

 حقیقةً مصداق هفت شوط نخواهد بود.

رسد در این استدالل همان مدّعا تکرار شده است. مدّعا این بوده باید بر مصداق عقلی تطبیق به نظر می

ته شد زیرا مصداق عرفی که عقالً مصداق نیست! امّا شود، و در استدالل گفشود و بر مصداق عرفی تطبیق نمی

 سوال این است که چرا باید هر عنوانی بر مصداق عقلی تطبیق شود؟

 

 دلیل دوم: تعیین محکی عناوین با کمک مناسبات کالم

توان آن را باشد امّا موجّه بوده و میرسد این مطلب )که تطبیق به دست عقل است( مدلّل نمیبه نظر می

شود. نامیده می« محکی»یح داد. به عنوان مقدمه تمام عناوین مأخوذه در خطابات مشیر به شیئی هستند که توض

یعنی ممکن نیست یک عنوان در کالم، محکی نداشته باشد، و تمام مطالب کالم مربوط به محکی عنوان است. در 

 .عنوانِ خمر به افراد و مصادیق خمر اشاره دارد« التشرب الخمر»مثال 

باشند. در خارج برخی از مصادیق خمر، عقالً مصداق خمر بوده و برخی نیز عرفاض مصداق خمر می

سوال این است که عنوان خمر اشاره به مصادیق عقلی دارد یا به مصادیق عرفی و یا اعمّ از مصادیق عقلی و 

فی( مسلّماً صحیح نیست؛ زیرا عرفی اشاره دارد؟ هر سه احتمال وجود دارد. احتمال دوم )اشاره به مصادیق عر

تواند حرام باشد. دو احتمال دیگر )یعنی چیزی که مصداق عرفی خمر بوده و مصداق عقلی خمر نیست، نمی

رسد تعیین ماند. به نظر میاشاره به مصادیق عقلی، و یا اشاره به اعمّ از مصادیق عقلی و عرفی( باقی می

مفهوم نیست، بلکه به کمک مناسبات کالم و کاربردهای کالم است. مشارالیه و محکی یک عنوان هرگز به کمک 
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متفاوت است. یعنی هرچند « االنسان کلیٌ»و « االنسان یموت»به عنوان مثال محکی عنوان انسان در دو جلمه 

م ، و در جمله دو«افراد انسان»انسان در هر دو جمله به یک مفهوم به کار رفته، امّا محکی انسان در جمله اول 

کند، بلکه از قرائن دیگر کالم است. بنابراین مفهوم انسان کمکی به تعیین محکی عنوان انسان نمی« مفهوم انسان»

 باید محکی تشخیص داده شود.

آیا محکیِ عنوان خمر افراد دقّی است یا اعمّ از دقّی « التشرب الخمر»با توجّه به مقدمه فوق، در خطاب 

ای در کالم نباشد، ظهور اولی در مصادیق دقّی است. یعنی اگر مراد اعمّ از رینهرسد اگر قو عرفی؟ به نظر می

افارد دقّی و عرفی باشد، باید قرینه وجود داشته باشد؛ زیرا مصادیق عرفی به دقّت اصالً مصداق نیستند. این 

کالم خود قرار دهد. به ظهور مبتنی بر سیره عقالست که اگر متکلم اعمّ را قصد نماید، باید یک نحوه قرینه در 

عنوان مثال در غَسل وجه نیز عنوان ممکن است اشاره به مصداق دقّی و یا اعمّ از مصداق دقّی و عرفی داشته 

رسد رسد اشاره به جامع مصداق دقّی و عرفی دارد. همینطور به نظر میباشد، که بر خالف نظر مشهور به نظر می

مع بین مصداق عرفی و دقّی شده، که باید حداقلّ یک کیلوی عرفی باشد. اشاره به جا« کیلو»و « مدّ »در مورد 

سرّ مطلب در دو مثال اخیر این است که در باب اندازه و مقدار، رویه عرفی بر این است که دقّت به اندازه یک 

د که کنبه وی اعتراض نمی« یک کیلو پنیر بخر»شود. شاهد اینکه اگر موالیی به عبدش گفت گرم لحاظ نمی

 .1ای؛ امّا اگر پنجاه گرم کمتر باشد، اعتراض وی به جا استیک گرم کمتر خریده

 همّ است.مسیار در نتیجه هر عنوان موجود در کالم باید محکی داشته باشد، و تعیین محکیِ عناوین ب

امحی ی و تس، و گاهی مصادیق عرف«یک کیلو طال»گاهی محکی یک عنوان همان مصادیق دقّی هستند مانند 

 «.یک کیلو طعام»هستند مانند 

 

 13/09/96  38ج

 استثناء از مرجعیّت عقل در تطبیقات

همانطور که گفته شده در تبیین مفهوم باید به عرف رجوع نمود، و در تطبیق مصادیق باید به عقل رجوع 

. چهار مورد 2رجوع شودشود؛ امّا مواردی استثناء شده که گفته شده برای تطبیق در این موارد نیز باید به عرف 

 به عنوان استثناء ذکر شده که باید بررسی شوند:
                                                           

شود هزار گرم، می« کیلو»اند. یعنی معنای لغوی ی و اعمّ به لحاظ معنای لغوی سنجیده شده. البته در مباحث بعدی خواهد آمد که مصداق دق1ّ

نسبت به معنای لغوی مصداق « گرم 999»باشد. بنابراین هم می« گرم 999»است که شامل « حدود هزار گرم»امّا معنای عرفی آن همان 

 .باب محاورات معانی عرفی مالک است نه معانی لغویعرفی بوده، امّا نسبت به معنای عرفی مصداق دقّی است. در 

، 5حث االصول، ج؛ مبا121، ص6. بسیاری از این موارد را شهید صدر در بحث استصحاب مطرح نموده است: بحوث فی علم االصول، ج2

 .530ص
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 استثناء اول: مفهوم عرفی ثانوی

شود. به یم« انویمفهوم عرفی ث»گاهی تسامح عرفی تسرّی به مفهوم پیدا کرده و موجب تبدیل مفهوم به 

 از خون د یک نقطه کوچکهمان مایعی است که در عروق حیوان جریان دارد. فرض شو« دم»عنوان مثال 

است،  افراد دم شود امّا با چشم عادی قابل رؤیت نیست. این فرد نیز ازوجود دارد که با میکروسکوپ دیده می

دم  دیدی برایداند. عرف مفهوم جزیرا مایعی جاری در عروق حیوان است، امّا عرف این ذرّه کوچک را دم نمی

 ه قابل رؤیت است.ساخته که کمّیت آن باید مقداری باشد ک

شهید صدر فرموده در تمام اجسام اینچنین است که اگر یک مولکول از آب یا سنگ یا چوب، یا یک اتم 

از طال یا نقره جدا شود )مولکول و اتم قابل رؤیت به چشم عادی نیستند(، در نظر عرف مصداقی برای آنها 

لغوی است )یعنی باید از نظر کمّیّت به مقداری باشد نخواهد بود. پس در این موارد معنای عرفی اضیق از معنای 

 .1که قابل رؤیت با چشم عادی باشد(

رفی بوده عرسد این استثناء صحیح نیست؛ زیرا ضابطه و مالک در باب محاورات همان معنای به نظر می

عیار همان مه باشد، مدد آو معنای لغوی معیار نیست. بنابراین اگر مفهوم تغییر یافته و مفهوم جدید عرفی به وجو

فهوم رای مبمفهوم عرفی جدید خواهد بود. دم کوچک که با چشم عادی قابل رؤیت نیست، حقیقةً مصداقی 

دم، نه  هوم عرفیای مفعرفی دم نیست. پس در این مورد نیز باید به مصداق دقّی رجوع شود، امّا مصداق دقّی بر

 اینکه استثنای از مرجعیّت عقل باشد.

 

 دوم: غفلت عرف حتی در صورت تنّبه استثناء

پذیرد. به عنوان مثال گاهی غفلت عرف به حدّی است که اگر تنبّه داده شود نیز آن مسأله دقیق را نمی

یک حیوانِ اسب نسبت به ده سال قبل خودش تغییر نموده و اکثر یا تمام اجزایش عوض شده است. با این 

است، و حتی اگر به عرف تنبّه داده شود که اجزای « واحد»مفهوم وجود از نظر عرفی این اسب مصداقی برای 

داند. مثال دیگر می« واحد»پذیرد و آن را مصداق این اسب نسبت به ده سال قبل تغییر نموده، باز هم نمی

                                                           

 م، و عندئذضیّق المفهوتوسّع أو ت و ذلک ألنّ المسامحات العرفیة فی التطبیق قد تسری إلى المفهوم، و:»530، ص5. مباحث االصول، ج1

فی التطبیق فی  محات العرفیل مساتکون متّبعة ال محالة، و ما نحن فیه من هذا القبیل، فلیست المسامحة العرفیة فی التطبیق فی المقام من قب

اء صغار من الدم ال ا توجد أجزحینم فمثلًا األوزان و المقادیر، و إنّما هی من قبیل مسامحة العرف فی ماهیة األشیاء، حیث ینکرها عند ضئالتها،

الدم ال یشمل  أصبح مفهومففهوم، ترى إلّا بالمجهر ینکر العرف وجود الدم؛ لعدم إدراکه للمصداق، و هذا المسامحة فی التطبیق ساریة إلى الم

 «.إلّا ما یکون واجداً لدرجة مخصوصة من الحجم تُرى بالعین المجرّدة
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بیند، در می« واحد»درختی است که نهال بوده و امروز درخت بزرگی شده است. عرف آن را مصداق مفهوم 

کند که . عرف چنین چیزی را قبول نمی1مام اجزای نهال تغییر کرده و مقداری نیز به آن اضافه شده استحالیکه ت

های آن تغییر کرده، باز این درخت همان نیست و یا این حیوان همان نیست. یعنی هرچه تنبّه داده شود که سلول

 .2به عرف رجوع شود هم منکر وحدت نیست. پس در این موارد نیز باید برای تطبیق مصادیق

رفیه ، معانی عرسد این استثناء هم صحیح نیست؛ زیرا همانگونه که گفته شد معیار در محاوراتبه نظر می

یوان حچیزی است که با این تبدّالت نیز سازگار است. پس آن « وحدت»و « واحد»باشد و معنی عرفی می

 نه معنای لغوی آن(.« حدوا»است )امّا مصداقِ معنای عرفی « واحد»واقعاً مصداق 

 ال قبل نسبتساست. بنابراین اسب بیست « وجود»فقط به « کثرت»و « وحدت»البته از حیث فلسفی نیز 

یجی موجب بدّل تدریرا تزبه اکنون نیز واحد است و هرچند تمام اجزای آن تغییر یابد، امّا وجودش تغییر نکرده؛ 

به « ب»به نقطه « الف»ین حرکت از نقطه حیک ماشین در  شود. به عنوان مثال فرض شودتبدّل وجود نمی

د حرکت که چنصورت تدریجی تمام یا اکثر اجزایش تغییر یابد، در این صورت یک حرکت محقّق شده نه این

یر زایش تغیکت اجباشد. انسان نیز نظیر ماشین است و اگر فرض شود یک انسان حرکتی دارد که در طول آن حر

تحرّک شود هرچند مقوّم حرکت همان متحّرک است. یعنی مورت نیز یک حرکت محقّق مییابد، در این صمی

 متحرّک، با تغییر )در اینکه ممکن است« حرکت»به « متحرّک»تغییر کرده امّا حرکت تغییر نکرده است. وزان 

ه بر نتیجه . دشود با تغییر موجود، وجودی واحد باشد(حرکت واحد باشد(، وزان موجود به وجود است )که می

نیز صادق  حقیقةً بر اسب چند سال قبل و نهال چند سال قبل« واحد»و « وحدت»رسد که معنای عرفی نظر می

 است.

 

                                                           

ه در مورد حیوان شهور فالسفکند؛ امّا مان زده نشد، زیرا در فلسفه گفته شده انسان دارای نفس مجرّد است که تغییری نمی. البته مثال به انس2

 قائلند که نفس ناطقه ندارد.

، کما واضحة التی یعترف العرف بکونها مسامحةالمسامحة ال -1 إنّ المسامحة فی التطبیق على قسمین:...  :»530، ص5. مباحث االصول، ج3

 مثقال، لکنّه لو سُئلقلّ عنها بیلى ما فی مسامحته فی الوزن و المقدار. فیطلق الفرسخ مثلًا على مسافة أقلّ من الفرسخ بمقدار شبر، و االوقیّة ع

تّبعة فی الحکم ه ممسامحت  تکونالالعرف عن أنّ هذا هل هو فرسخ أو اوقیة بالضبط لقال: ال، و قال: إنّما هو کذلک تقریباً. و فی هذا القسم 

لنا لوحدة ان تنزّاتی تَعبرُ على العرف و ال یلتفت إلى کونها مسامحة، و مسامحته فی تطبیق مفهوم المسامحة ال -2 الشرعی، و ال تکون حجة.

سامحة، بخالف مأنّها رف با هو ععن دعوى سرایتها إلى المفهوم فال أقلّ من کونها من هذا القبیل، أی: إنّها سنخ مسامحة ال یعترف العرف بم

ه نعم، هو عین الضبط یقول:بالسنین  مسامحته فی ما یقلّ عن الفرسخ بشبر، فلو سُئل العرف أنّ هذا الجبل هل هو عین الجبل الذی کان قبل مئات

م یؤثّر فی فه -لمفهومرض عدم سرایته إلى ابالرغم من ف -بالضبط، فی حین أنّنا نعلم بتبدّل کثیر من أجزائه، و هذا النوع من المسامحة

 «.المقصود من األلفاظ، و یکون حجّة
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 استثناء سوم: افراد مسامحی یک مفهوم

شود گاهی نیز بالعکس عرف چیزی را از روی تسامح فرد گاهی برای یک عنوان، افراد مسامحی پیدا می

بیند که داللت بر فرد مسامحی نیز عرف در اثر تکرار آن افراد مسامحی، یک اطالق مقامی میبیند. عنوان نمی

شود. خاک همراه در شرع حرام است، که شامل تراب موجود در گندم هم می« تراب»دارد. به عنوان مثال اکل 

ای پنج گرم یا دو گرم شود. به عنوان مثال یک کیلو نان، دارشود و سپس خورده میگندم آرد شده و نان می

بیند لذا حرام است، و عرف تراب موجود در نان را تسامحاً تراب نمی« اکل تراب»تراب است. شارع فرموده 

نماید. این تسامح عرف بسیار رائج است، امّا شارع از آن نهی نکرده و سکوت نموده، لذا اطالق مقامی اکل می

شود که در این موارد باید از عرف تبعیت شود. ق مقامی استفاده میداللت بر جواز اکل آن دارد. یعنی از اطال

دهد. اطالق مقامی یعنی سکوت در مقابل اینکه عرف پس سکوت در مقابل غفلت عرفی، اطالق مقامی شکل می

 .1بیند، که شارع از آن سکوت نموده استاین تراب را مصداق تراب نمی

صالً ارسد اگر اجزای یک شیء مستهلک و ریز شود، ر میاین استثناء نیز صحیح نیست؛ زیرا به نظ

 کند اکل نانمینمصداق آن شیء نخواهند بود. به عنوان مثال بخش زیادی از نان، آب است؛ امّا عرف قبول 

عاً ز واقهمان شرب آب است. پس معنای عرفی آب شامل آب مستهلک در نان نیست. معنای عرفی تراب نی

 شود.. بنابراین در این مورد نیز تطبیق دقّی داده میشامل تراب در نان نیست

 

 14/09/96  39ج

 استثناء چهارم: تطبیق عرفی توسط سیره متشرّعه

ره ست که سیردی اچهارمین موردی که استثناء شده و به جای تطبیق دقّی باید تطبیق عرفی شود، در موا

لَى الصَّالةِ ذا قُمْتُمْ إِمَنُوا إِذینَ آیا أَیُّهَا الَّ»آیه شریفه متشرّعه در آنها بر تطبیق عرفی بوده است. به عنوان مثال 

اند نموده استفاده یه شریفهآبرای وضوء داللت دارد. فقهاء از این « غَسل الوجه»بر لزوم « فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم

اشد، باشته دود باید غَسل شود، و اگر مانعی )هرچند بسیار کوچک و به مقدار سر سوزن( وج« تمام وجه»

 وضوء باطل است.

                                                           

سامحة العرف تبار أنّ منا: إنّه باعأنّنا لو سلّمنا خروج المصادیق العرفیة للوحدة من باب المدالیل اللفظیة، قل:»531، ص5. مباحث االصول، ج1

االستصحاب فی  رضى بإجراءیم یکن م إطالق مقامی، فإنّ الشارع لو لهنا سنخ مسامحة ال یلتفت هو إلیها، و ال یعتبرها مسامحة ینعقد فی المقا

لک ینعقد وارد، و کذلک المموارد الوحدة العرفیة لکان علیه أن ینبّه على ذلک؛ ألنّ العرف بصرف طبعه سوف یعمل بدلیل االستصحاب فی ت

فی تلک  االستصحاب ا أجرىب أّن العرف لو خلّی و طبعه لماإلطالق المقامی إلخراج الموارد التی تکون الوحدة فیها عقلیة فحسب، من با

 «.الموارد، فلو لم یکن الشارع راضیاً بذلک لکان علیه التنبیه، فهذا الوجه یثبت المدّعى بکال جانبیه



 106 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

106 

 

اند. به عرف رجوع نموده و تطبیق دقّی عقلی نکرده« غَسل تمام الوجه»امّا در تطبیق مصادیق بر مفهوم 

یعنی مانع طبیعی روی وجه استثناء شده پس اگر زیر ناخن چرک جمع شود لذا آب به زیر آن نرسد، و یا کف 

غُسل نرسد، وضوء و غُسل صحیح خواهد بود. دلیل فقهاء تمسّک  پای انسان چرک شده و آب به پوست پا در

به سیره متشرّعه در زمان ائمه علیهم السالم است که هنگام وضوء یا غُسل چرک زیر ناخن یا زیر پا را پاک 

شد(. عرف این مقدار شستن اند )اگر سیره بر پاک کردن این موارد بود، باید نقل شده و واصل میکردهنمی

داند. این سیره متشرّعه، بر امضاء می« غَسل البدن»دانسته و این مقدار شستن پا را « غَسل الوجه»را  صورت

شارع داللت دارد. یعنی این تسامح عرفی به سیره ثابت است. در نتیجه در این موارد نیز نیازی به تطبیق دقّی 

 نیست.

استفاده شده، « غَسل الوجه»آیه شریفه از عنوان باشد؛ زیرا در رسد این استثناء نیز صحیح نمیبه نظر می

؛ لذا اگر مقدار جزئی از صورت شسته نشود و در آن مانع وجود داشته باشد، باز «غَسل تمام الوجه»نه عنوان 

محقّق شده است. به عبارت دیگر ثابت نیست با وجود یک مانع بسیار اندک، مصداق « غَسل الوجه»هم 

 محقّق شده است.« غَسل الوجه»ق شود، بلکه واقعاً و به دقّت محقّ« غَسل الوجه»تسامحی 

استفاده شده بود، در صورتی که مقداری از صورت شسته « تمام الوجه»بله اگر در آیه شریفه از عنوان 

 بود.عنائی بوده و دقّی نمی« غَسل تمام الوجه»نشود، اسناد 

 

 دیقبندی: مرجعیّت عقل در تمام موارد تطبیق بر مصاجمع

بنابراین در تطبیق مصادیق، مرجعیّت با عقل بوده و دقّی است، امّا باید معنای عرفی مالحظه شود )نه 

، این امر قرینه است که نه دقیقاً «یک کیلو گندم بخر»معنای لغوی و حقیقی(؛ به عنوان مثال اگر گفته شود 

کمتر است « گرم 5»واند اعتراض کند که تبلکه حدود یک کیلو مراد است. شاهد اینکه آمر نمی« گرم 1000»

 وجیه است(.« یک کیلو طال»)امّا این اعتراض در 

پس عقل مرجع تطبیق بر مصادیق است و هیچ موردی استثناء نشده و مرجع تطبیق هیچگاه عرف 

 شود.نمی
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 «امارات»مبحث 

بحث به پایان رسید. مقصد ششم از مباحث اصولی مرتبط با حجج و امارات است. بحث سیره از این م

شروع شود، امّا از بحث در مورد « ظهور»متعارف بین علماء این است که بحث امارات از بحث در مورد 

 شود.شروع می« اطمینان»

 

 اول: اطمینان

شود. اصولوین از قطع )که اطمینان در نظر نوع اصولیون حجّت است، امّا در علم اصول از آن بحث نمی

اند. ممکن است گفته اماره است( بحثی نکرده اند، امّا از اطمینان )که طبق نظهر مشهورردهاماره نیست( بحث ک

شود حجیّت اطمینان واضح بوده لذا از آن بحثی نشده؛ امّا حجیّت اطمینان واضح نبوده و از حجّیت ظهور )که در 

 تر نیست.علم اصول از آن بحث شده( واضح

 شود:میبحث از اطمینان در چند جهت مطرح 

 

 جهت اول: معنای اطمینان و اقسام آن

إطمأنّ اذا سکن و »هست. در لغت گفته شده « سکون»و « طمأنینه»و « استقرار»اطمینان در لغت به معنی 

نیز به معنای لغوی به کار رفته یعنی یاد خدا آرامش « أال بذکر اهلل تطمئنّ القلوب»و در آیه شریفه « استأنس

 هد.دضمیر به انسان می

اند است. کسانی که وارد تعریف اطمینان شده« ظنّ قریب به قطع»اطمینان در اصطالح اصولی به معنای 

و اطمینان « درصد 100»اند. توضیح اینکه قطع یعنی احتمال اولین نکته در اطمینان را ظنّ قریب به قطع دانسته

رجات احتمال، نامگذاری شده که نامِ احتمال است. یعنی برای د« درصد 99»یک درجه کمتر از آن مثالً احتمال 

 51»شکّ است؛ و نامِ احتمال « درصد 50»وهم است؛ و نامِ احتمال « درصد 49»تا احتمال « درصد 1»

قطع است؛ در معنای لغوی برخی از « درصد 100»ظنّ است؛ و نام احتمال « درصد 99»تا احتمال « درصد

شود و هم اطمینان؛ امّا در که هم ظنّ نامیده می« درصد 99»مال درجات قوی ظنّ، اطمینان است مانند احت

 99»در عرض هم بوده و به احتمالِ « قطع»و « اطمینان»و « ظنّ»و « شکّ »و « وهم»معنای اصطالحی 

ظنّ « درصد 97»تا احتمال « درصد 51»شود )مثالً از احتمال فقط اطمینان گفته شده و ظنّ گفته نمی« درصد

شود(. برای نمونه به عبارات اطمینان نامیده می« درصد 99»تا احتمال « درصد 97»و از احتمال  نامیده شده،

 شود:برخی اصولیون اشاره می
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أن مرادنا من )العلم( هو  و ینبغی أن یعلم»الف. مرحوم صاحب عناوین در کتاب خود اینگونه فرموده است: 

ه التزلزل، ال العلم البرهانی الذی ال یحتمل فیه الخالف عقال. و مرادنا ب و یرتفع ب العلم العادی الذی یحصل به االطمئنان

)الظن( ما یحتمل فیه الخالف احتماال واضحا یعتنی به العقالء، فال یجامع هذا الظن مع االطمئنان فی حال، فیصیر حکمه 

و قطع است؛ زیرا  همان جامع بین اطمینان« علم عادی»؛ توضیح اینکه مراد علمای اصول از 1«حکم الشک

 مدّعی هستند معنای عرفی علم غیر از معنای اصطالحی علم است )که این ادّعا دور از ذهن نیست(.

و لکن الصحیح کفایة االطمئنان بالزوال ألنه یقین عقالئی و »ب. مرحوم محقّق خوئی در شرح عروه فرموده: 

نه یقین بحسب اللغة، ألن الیقین من یقن بمعنى سکن و ثبت کما یطلق علیه الیقین فی لسان أهل المحاورة و العامّة، کما أ

؛ پس ایشان 2«أن االطمئنان بمعنى سکن و استقر فهو یقین لغة و عرفاً و إن کان بحسب االصطالح ال یطلق علیه الیقین

 صولی است.در کالم ایشان همان اصطالح ا« بحسب االصطالح»داند. مراد نیز یقین را اعمّ از قطع و اطمینان می

وسائل »تعریفی از اطمینان ارائه نموده: « دروس فی علم االصول»ج. مرحوم شهید صدر نیز در کتاب 

اإلحراز الوجدانی التی یقوم کشفها على حساب االحتمال، نؤدّی تارة إلى القطع بالدلیل الشرعّی، و اخرى إلى قیمة 

ة احتمالّیة معتّد بها، و ثالثة إلى قیمة احتمالیّة کبیرة تقابلها فی احتمالیّة کبیرة، و لکن تناظرها فی الطرف المقابل قیم

الطرف المقابل قیمة احتمالیّة ضئیلة جدّا، و تسمّى القیمة االحتمالیّة الکبیرة فی هذه الحالة باالطمئنان، و فی الحالة السابقة 

حساب احتماالت است. ایشان نیز  ؛ در نظر ایشان تمام حاالت نفسانی مانند قطع و ظنّ بر اثر منطق3«بالظن

 گذارد.داند و نامِ ظنّ بر آن نمیرا فقط اطمینان می« درصد 99»احتمال 

 

 18/09/96  40ج

 تعریف اطمینان

الء به اینکه عق رسد دو رکن در اطمینان وجود دارد: اول اینکه احتمالی قریب قطع باشد؛ و دومبه نظر می

ی د در برخآید، هرچندو رکن برای اطمینان از کالم مشهور به دست می احتمال خالف آن اعتناء نکنند. این

یند.(. در تناء نماید اعکلمات به آن تصریح نشده است )در تعبیر اکثر علماء آمده که عقالء به احتمال خالف نبا

اده دوضیح ل تا مثاببرخی موارد فقط رکن اول وجود دارد، و در برخی موارد نیز فقط رکن دوم وجود دارد، که 

 شود:می

                                                           

 .202، ص2. العناوین الفقهیة، ج1

 .403، ص6. موسوعة االمام الخوئی، ج2

 .282، ص1. دروس فی علم االصول، ج1
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الف. فرض شود دو مایع وجود دارد که یکی آب و دیگری سمّ بوده، که احتمال آب بودن سمت راستی 

کنند. کنند، یعنی به احتمال خالف اعتناء میاست. در این صورت عقالء اقدام به شرب آن مایع نمی« درصد 99»

اطمینان نیست. پس به چنین احتمالی هرچند بسیار  پس هرچند رکن اول وجود دارد، امّا رکن دوم برای تحقّق

شود؛ شود )توضیح اینکه به چنین احتمالی در علم اصول، اطمینان گفته نمیقریب به قطع است، اطمینان گفته نمی

رسد در این مورد نیز و حتی به لحاظ عرفی نیز معلوم نیست در این مورد اطالق اطمینان شود. یعنی به نظر می

به هر حال چه از نظر عرفی، اطمینان اطالق «. اطمینان دارم این مایع سمت راستی سمّ نیست»شود گفته نمی

کنند، شود و چه اطالق نشود، محلّ بحث در علم اصول نیست(. عقالء بدون تردید چنین مایعی را شرب نمی

اعتماد « درصد 99»به احتمالِ نظیر اینکه اگر صد اناء باشند که یکی از آنها سمّ باشد. عقالء در این موارد 

 کنند.نمی

نوشد و حاضرند تشنگی را تحمّل نماید امّا آب تلخ را ها آب تلخ نمیب. فرض شود زید و نوع انسان

احتمال تلخی در آن باشد، در این « درصد 10»شیرین باشد، و « درصد 90»شرب نکنند. اگر آبی به احتمالِ 

شود. اعتناء نمی« درصد 90»کنند. یعنی به احتمال خالفِ ی را شرب میصورت زید یا عقالء یا عرف چنین آب

 اطمینان نیست؛ زیرا رکن اول را نداشته و قریب به قطع نیست.« درصد 90»در اینگونه موارد احتمال 

باشند، و به احتمالی که همراه یکی بدون دیگری بنابراین هر دو رکن برای تحقّق اطمینان مورد نیاز می

هر احتمال قریب به قطعی است که عقالء به »شود. پس اطمینان در اصطالح اصولی اطمینان گفته نمی باشد،

 «.احتمال خالف آن اعتناء نکنند

 تقسیمات اطمینان

تقسیمات متعدّدی برای اطمینان مطرح شده که دو تقسیم بسیار مهمّ بوده و سائر تقسیمات در بحث ما 

 شود:دو تقسیم اکتفاء میاثری ندارند، لذا به ذکر همان 

 

 تقسیم اول: شخصی و نوعی

شود. اگر )به قول حکماء( یکی از حوادث است که بدون علّت در افق نفس پیدا نمی« احتمال نفسانی»

 برای زید اطمینان به امری پیدا شود، این حالت نفسانی زید دارای سببی است.

فراد، موجبِ اطمینان است. به عنوان مثال اگر سه فرد الف. اطمینان نوعی: اطمینانی که سبب آن در اکثر ا

های شود. این اطمینان نوعی است زیرا انسانثقه خبر از عدالت زید دهند، اطمینان به عدالت زید پیدا می

 رسند؛متعارف از اخبار سه ثقه به اطمینان می
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ت. به عنوان مثال فردی ب. اطمینان شخصی: اطمینانی که سبب آن در اکثر افراد موجب اطمینان نیس

بسیار حُسن ظنّ دارد به نحوی که اگر یک انسان مجهول به وی خبر از عدالت زید دهد، اطمینان به عدالت زید 

باشند که از خبر ها ترکیبی از حُسن ظنّ و سوء ظنّ میکند. این اطمینان شخصی است زیرا اکثر انسانپیدا می

 رسند.شخص مجهول، به اطمینان نمی

تقسیم اطمینان به شخصی و نوعی، با توجّه به سبب به وجود آورنده اطمینان است. این تقسیمِ  پس

 اطمینان در مباحث حجّیت کاربرد دارد.

 

 تقسیم دوم: عرفی و غیرعرفی

تقسیم اطمینان به عرفی و غیرعرفی نیز )مانند تقسیم اول( به لحاظ سبب اطمینان است. یعنی سبب 

 باشد.« غیرعرفی»یا « رفیع»اطمینان ممکن است 

الف. اطمینان عرفی: اطمینان حاصل از سببی که حصول اطمینان از آن سبب، امری عرفی باشد )اعمّ از 

سبب شخصی و نوعی(. به عنوان مثال اطمینان حاصل از اخبار یک ثقه، اطمینان شخصی عرفی است. اطمینان 

رسند؛ و عرفی است، زیرا حصول اطمینان از طمینان نمیها از اخبار یک ثقه به اشخصی است، زیرا نوع انسان

خبر متعارف است. مثال دیگر اینکه اطمینان حاصل از اخبار پنج ثقه، اطمینان نوعی و عرفی است. اطمینان 

نوعی است، زیرا خبر پنج ثقه در اکثر افراد موجب اطمینان است؛ و عرفی است، زیرا اطمینان از سبب متعارف 

 .پیدا شده است

ب. اطمینان غیرعرفی: اطمینان حاصل از سبب نامتناسب و نامتعارف، یعنی چنین سببیّتی نامتعارف باشد 

)اعمّ از شخصی و نوعی(. به عنوان مثال شخصی با استخاره، اطمینان به نجاست یک ظرف آب پیدا کند. این 

یرعرفی است، زیرا تناسبی بین اطمینان شخصی است، زیرا استخاره در نوع افراد موجب اطمینان نیست؛ و غ

متوجّه شود این آب نجس بوده و « رمل»استخاره و نجاست نیست. مثال دیگر اینکه کسی از طریق علم 

اطمینان به نجاست آن پیدا کند. این اطمینان نوعی است، زیرا اگر مردم دیگر نیز علم رمل داشتند، به اطمینان 

 ری نامتعارف است.رسیدند؛ و غیرعرفی است، زیرا رمل اممی

دو سبب غیرعرفی و نامتعارف هستند، که اطمینان حاصل از آنها نیز اطمینان « رمل»و « استخاره»پس 

 غیرعرفی است.

 

 19/09/96  41ج
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 جهت دوم: حّجیت اطمینان

مشهور علماء قائل به حجّیت اطمینان هستند هرچند در نحوه حجیّت اطمینان اختالفاتی وجود دارد. 

ضیاء عراقی از بین معاریف، در مباحث فقه فرموده اطمینان حجّت نیست. مرحوم سید یزدی در  مرحوم آقا

کتاب عروه برای امام جماعت شرائطی مطرح نموده که یکی از آنها عدالت امام جماعت است. سپس ایشان 

م آقا ضیاء به این کالم . مرحو1طُرُق ثبوت عدالت را ذکر نموده که یکی از آنها اطمینان از خبرِ عدلِ واحد است

؛ پس ایشان 2«فی االکتفاء باالطمئنان نظر لعدم ثبوت حجّیته خصوصاً فی الموضوعات»اند: سید یزدی تعلیقه زده

 داند نه در احکام و نه در موضوعات.اطمینان را حجّت نمی

 شود:دانند، بررسی میابتدا اقوال کسانی که اطمینان را حجّت می

 

 ذاتی اطمینانقول اول: حجّیت 

مرحوم صاحب منتقی االصول فرموده اطمینان مطلقاً حجّت بوده و حجّیت اطمینان )نظیر حجّیت قطع( 

ذاتی است. یعنی مانند حجّیت خبر ثقه و ظهور نیست که نیاز به تشریع و جعل داشته باشد بلکه ذاتاً منجّز و 

موجب استحقاق عقوبت است، مخالفت تکلیف  معذّر است. پس همانطور که مخالفت تکلیف مقطوع در نظر عقل

به نیز نزد عقل موجب استحقاق عقوبت است. یعنی در نظر عقل تفاوتی بین حجّیت قطع و اطمینان نیست. مطمئنٌّ

)مراد از شرعی بودنِ حجّیت در این مباحث، تشریع و جعل حجّیت است نه حجّیت در شریعت؛ یعنی حجّیتی که 

 .3رد هرچند از سوی عقالء تشریع شده باشد(نیاز به تشریع و جعل دا

شهید صدر نیز این قول را مطرح نموده و توضیح داده که تفاوت اطمینان و قطع در این است که سلب 

و أمّا االطمئنان فقد یقال بحجّیّته الذاتیّة عقال تنجیزا و »حجّیت از قطع ممکن نبوده، امّا از اطمینان ممکن است: 

عنى أّن حقّ الطاعة الثابت عقال کما یشمل حالة القطع بالتکلیف کذلک یشمل حالة االطمئنان به، و کما تعذیرا کالقطع، بم

                                                           

ذا حصل من إان فی االطمینإذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته و حصل االطمینان کفى، بل یک:»190، ص3ة المحشّی، ج. العرو1

 «.شهادة عدل واحد

 .190، ص3. العروة المحشّی، ج2

ل أو تبع به العقمالک الّذی یان الو الّذی نراه فی حجیة االطمئنان انها على حد حجیة العلم القطعی، بمعنى :»186، ص4. منتقی االصول، ج1

بة الحکم نحفاظ مرتالرع عنه نعم یختلف االطمئنان عن القطع فی جواز ردع الشا العقالء القطع بعینه هو المالک الّذی یتبع به االطمئنان

 «.الالزم فی ردعه عن العمل بالقطع الظاهری معه: فال یلزم التناقض
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ال یشمل حالة القطع بعدم التکلیف کذلک ال یشمل حالة االطمئنان بعدمه، فإن صحّت هذه الدعوى لم نکن بحاجة إلى 

 ؛1«ن العمل باالطمئنان مع عدم إمکانه فی القطع کما تقدّمتعبّد شرعیّ للعمل باالطمئنان، مع فارق: و هو إمکان الردع ع

 

 نقد و بررسی قول اول

بما هو » رسد حجّیت ذاتی اطمینان تابع مبنای در حجّیت قطع است. توضیح اینکه اگر قطعبه نظر می

ن طمیناه اکح است حجّت نباشد و معذّریت و منجّزیت نداشته باشد )طبق نظر مختار در بحث قطع(، واض« قطعٌ

ریت ت و معذّمنجّزی حجّت نبوده و منجّزیت و معذّریت ندارد؛ و اگر قطع حجّت باشد و« بما هو اطمینان»نیز 

ف تکلی»ین وتی بذاتی داشته باشد )طبق نظر مشهور(، اطمینان نیز حجّیت ذاتی خواهد داشت؛ زیرا عقل تفا

کند عقوبت بر مخالفتِ تکلیف مقطوع قل حکم میبیند. یعنی همانطور که عنمی« بهتکلیف مطمئنٍّ»و « مقطوع

ت عقلی به نیز قبیح نیست. پس اگر حجیّ کند عقوبت بر مخالفتِ تکلیف مطمئنٌّ قبیح نیست، همانطور نیز حکم می

 شود.قطع پذیرفته شود، حجیّت عقلی اطمینان نیز پذیرفته می

 بما هو» مّا قطعحجّت نیست؛ ا« و قطعٌبما ه»توضیح این نکته نیز الزم است که طبق نظر مختار، قطع 

هد بود. نجّز خواقالء محجّت است. یعنی اگر قطع به تکلیفی وجود داشته باشد، آن تکلیفِ مقطوع نزد ع« احتمالٌ 

ال همان لی احتممنجّز تکلیف است و تفاوتی بین مراحل مختلف احتمال )مرتبه اع« احتمال»به عبارت دیگر 

قوبت ستحقاق عقل به احجّت خواهد بود. ع« بما هو احتمالٌ »این توضیح اطمینان نیز  قطع است( وجود ندارد. با

 کند.حکم می در مخالفت تکلیف محتمل

 

 ذاتی بودنِ حجّیتِ اطمینان

پس همانطور که گفته شد اگر قطع حجّت عقلی باشد، اطمینان نیز حجّت عقلی خواهد بود. یعنی حجّیت 

عقلی است )نه جعلی و شرعی(؛ امّا ذاتی بودنِ حجّیت اطمینان، وابسته به معنای  اطمینان نیز مانند حجّیت قطع،

حجّیتی باشد که نیاز به جعل و تشریع ندارد، حجیّت اطمینان نیز ذاتی « حجّیت ذاتیه»است: اگر مراد از « ذاتی»

ندارد و ثانیاً قابل سلب نیست، خواهد بود زیرا نیاز به جعل ندارد؛ و اگر مراد حجّیتی باشد که اوالً نیاز به جعل 

 .2باشدپس حجیّت اطمینان عقلی غیر ذاتی است زیرا نیاز به جعل ندارد امّا قابل سلب می

 

                                                           

 .282، ص1. دروس فی علم االصول، ج2

که قابل سلب  ی ذاتی استنی حجّیتدر ذهن علماء نبوده، امّا شاید بتوان گفت مراد آنها معنای دوم بوده یع« حجّیت ذاتیه». تعریف روشنی از 1

 نباشد. در این صورت حجّیت اطمینان به این معنی ذاتی نخواهد بود.
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 سلب حجّیت از اطمینان

در جواز سلب « اطمینان»و « قطع»شهید صدر )طبق کالمی که از ایشان نقل شد( فرموده فارق بین 

تشریع  تواند عدم حجّیت اطمینان راقطع جائز نیست. یعنی شارع می حجّیت از اطمینان است که سلب حجّیت از

 نماید.

 رسد جواز سلب حجّیت از اطمینان، وابسته به مبانی مختلف در سلب حجّیت قطع است:به نظر می

الف. حجّیت قطع در نظر مختار، قابل سلب است؛ زیرا همانطور که در مباحث قطع گفته شد اوالً قطع 

ثانیاً اگر حجّت باشد حجیّت آن شرعی است )یعنی نیازمند جعل است(؛ و ثالثاً اگر هم قطع  حجّت نیست؛ و

حجّیت عقلی داشته باشد، هیچ محذوری )نه ثبوتی و نه اثباتی( در سلب حجیّت از آن وجود ندارد. با توجّه به 

 این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان نیز ممکن است.

د صدر، استحاله ثبوتی ندارد بلکه محذور اثباتی دارد. یعنی مولی این ب. سلب حجّیت قطع در نظر شهی

تواند به عبد واصل نماید )نظیر تکلیف ناسی که مشکل ثبوتی ندارد امّا قابل ایصال به ناسی نیست(. سلب را نمی

ز قطع بود( با توجّه به این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان ممکن است زیرا محذور اثباتی )که در سلب حجّیت ا

در اطمینان وجود نداشته و سلب حجّت اطمینان قابل ایصال است. ممکن است شهید صدر با توجّه به مبنای 

 خود، تفاوت بین قطع و اطمینان را بیان کرده باشد.

ج. سلب حجّیت از قطع در نظر مشهور، دارای محذوری ثبوتی است؛ زیرا مخالفتِ تکلیف مقطوع معصیت 

گر حجّیت قطع را سلب نماید، ترخیص در معصیت داده است. ترخیص معصیت نیز قبیح است که بوده، و شارع ا

شود. با توجّه به این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان نیز ممکن نیست؛ زیرا همان محذور ثبوتی از شارع صادر نمی

چنین تکلیفی نیز قبیح خواهد به نیز معصیت بوده و ترخیص در مخالفت را دارد )یعنی مخالفت با تکلیف مطمئنٌّ 

 بود(.

 بندیجمع

قول اول در حجّیت اطمینان این است که اطمینان مطلقاً حجّت بوده و حجّیت اطمینان مانند حجّیت قطع 

ذاتی است؛ در نظر مختار این قول صحیح نیست؛ زیرا اشکال مبنایی دارد )حجّیت قطع نیز مورد قبول نیست(. 

اند(، که اشکال آن از ل ندارند )هرچند مبنا را قبول داشته و حجّیت قطع را پذیرفتهمشهور نیز این نظر را قبو

 مباحث آینده روشن خواهد شد.
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 قول دوم: حجّیتِ جعلی اطمینان

ر جعلی و نظر مشهو دانند مطلقاً، امّا حجّیت اطمینان درمشهور قریب به اتّفاق علماء اطمینان را حجّت می

ط سیره ول فققت اطمینان به وزان حجّیت خبر ثقه و حجّیت ظهور است. دلیل این تشریعی است. یعنی حجّی

 شود:کتفاء میاکنند. به نقل سه قول از مشهور عقالست، یعنی هیچ اشکالی نیست که عقالء به اطمینان عمل می

دون على العلم مع انّ االطمئنان هو طریق عقالئی یعتمد علیه العقالء کما یعتم... »مرحوم میرزا فرموده: 

 ؛1«الوجدانی، و یکتفون باالطمینان فی کلّ ما یعتبر فیه اإلحراز

لعلّه أراد بالظن القوی الظن غیر البالغ مرتبة االطمئنان المعبّر عنه بالعلم »مرحوم محقّق خوئی نیز فرموده: 

إلّا فهو حجة عقالئیة یعتمد علیه العقالء  العادی العقالئی الذی یکون احتمال خالفه موهوماً غایته و ال یعتنی به العقالء، و

 ؛2«فی جمیع أُمورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعة المقدسة

و أّما االطمئنان فقد یقال بحجّیّته الذاتیّة عقال تنجیزا و تعذیرا کالقطع، بمعنى أنّ حقّ »شهید صدر هم فرموده: 

ف کذلک یشمل حالة االطمئنان به، و کما ال یشمل حالة القطع بعدم الطاعة الثابت عقال کما یشمل حالة القطع بالتکلی

التکلیف کذلک ال یشمل حالة االطمئنان بعدمه، فإن صّحت هذه الدعوى لم نکن بحاجة إلى تعبّد شرعیّ للعمل 

لم تصحّ هذه باالطمئنان، مع فارق: و هو إمکان الردع عن العمل باالطمئنان مع عدم إمکانه فی القطع کما تقدّم، و إن 

الدعوى تعیّن طلب الدلیل على التعبّد الشرعیّ باالطمئنان. و الدلیل هو السیرة العقالئیّة الممضاة بداللة السکوت. و فی 

مقام االستدالل على حجّیّة االطمئنان شرعا بالسیرة العقالئیّة مع سکوت الشارع عنها، ال بدّ من افتراض القطع بهذین 

 ؛3«الطمئنان، و إلّا کان من االستدالل على حجّّیة االطمئنان باالطمئنانالرکنین، و ال یکفی ا

 

 20/09/96  42ج

 نقد و بررسی قول دوم

. قلی داردعجّیت قول دوم در حجّیت اطمینان این است که اطمینان حجّیت جعلی دارد بر خالف قطع که ح

 دانند.می« ر ثقهخب»و « ظهور»امارات مانند کی از اند لذا اطمینان را یمشهور علماء این نظر را قبول نموده

در استدالل برای اثبات حجّیت جعلی برای اطمینان، یک مغالطه وجود دارد. گفته شد دلیل این قول سیره 

کنند. در این مطلب تردیدی نیست که همه عقالء بلکه همه مردم )عرف عقالست یعنی عقالء به اطمینان عمل می

کنند، امّا بحث در حجّیت اطمینان است. یعنی عمل به اطمینان مورد قبول است امّا عمل یعامّ( به اطمینان عمل م

                                                           

 .548، ص2. فوائد االصول، ج1

 .159، ص3. موسوعة االمام الخوئی، ج2

 .282، ص1دروس فی علم االصول، ج. 3
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به آن دلیل بر منجّزیت و معذّریت اطمینان نیست. پس بین عمل به اطمینان و حجّیت اطمینان خلط شده است. 

 دو شاهد وجود دارد که اطمینان نزد عقالء حجّیتی ندارد:

 

 طمینان نزد عقالء و مردمشاهد اول بر عدم حجّیت ا

گونه نیست که کسی کنند. به عنوان مثال اینعقالء و عرف در مقام احتجاج، به اطمینان یا قطع احتجاج نمی

در «! این شیء نجس است به دلیل علمِ من»و یا «! این کتاب ملک زید است، به دلیل علمِ من»ادّعا کند 

شود )نه در مسائل مولی و عبد، و نه در مسائل غیر نان نمیمحاورات عرفیه هیچگاه احتجاج به علم و اطمی

 آنها(.

کنند. به عنوان مثال ممکن است اشکال شود در عرف، سید و مولی کثیراً احتجاج به علم و اطمینان می

دانستی دستور دادم به مگر نمی»و یا « دانستی دستور دادم آب بیاوریمگر نمی»گوید مولی به عبدش می

؛ این امر رائج است که موالی «دانستی درس هست، پس چرا غیبت کردی؟تو که می»و یا « ویمدرسه بر

 کنند.پس احتجاج به علم و اطمینان می«. دانستیتو که می»کنند به اینکه مؤاخذه می

کنند، به عنوان منجّز تکلیف است. لذا به احتمال هم احتجاج می« احتمال»پاسخ این است که نزد عقالء 

دانند احتمال را منجّز تکلیف می ؛ پس«دادی درس باشد پس چرا نیامدی؟تو احتمال می»شود ال گفته میمث

و هر احتمالی منجّز تکلیف « ظنّ »و « اطمینان»و « علم»مگر معذّری بر خالف آن باشد. در نظر مختار نیز 

 باشد.است، امّا منجّزیت آنها از باب منجّزیتِ احتمال می

شود اینکه احتجاج عرف در دو مقام است: مقام تنجیز و که موجب تقویت شاهد اول میشاهد دیگری 

و یا « کنداین یخچال بسیار خوب کار می»تعذیر؛ و مقام غیر تنجیز و تعذیر؛ به عنوان مثال اگر کسی بگوید 

، «کندگیری نمیختباید به فالنی رأی دارد زیرا مدیری است که س»و یا « این کاال به این قیمت مناسب است»

این امور ربطی به تنجیز و تعذیر ندارد. در احتجاجاتی که مرتبط به تنجیز و تعذیر نیست، هیچگاه عقالء از علم 

 «.کند، چون علم دارماین یخچال خوب  کار می»شود کنند. یعنی به عنوان مثال هیچگاه گفته نمیاستفاده نمی

ن قطع و اطمینان، حجّت نیست؛ امّا خداوند متعال طوری انسان را در نتیجه نزد مردم اصالً علم جامع بی

کند )زیرا تجربه زندگی نشان داده مطابقت موارد علم با واقع بیش از آفریده که بر اساس علم خود عمل می

 مطابقت موارد ظنّ و وهم با واقع است(.
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 شاهد دوم بر عدم حجّیت اطمینان نزد عقالء و مردم

شود. علماء یممطرح  بر عدم حجّیت علم نزد عقالء وجود دارد که با بیان کالمی از علماءشاهد دومی نیز 

کته دانند. همه علماء در این ندانند و حجّیت قطع را عقلی، و حجّیت اطمینان را جعلی میعلم را حجّت می

فر، لمِ یک نست عکن نیاتّفاق نظر دارند که علم فقط بر یک نفر حجّت است یعنی فقط بر عالم حجّت است. مم

به  ملعپس اگر زید  بر دو نفر حجّت شود. به عنوان مثال علمِ زید فقط بر یک نفر یعنی خودِ زید حجّت است.

 عدالت بکر دارد و عمرو هم علم به عدالت بکر دارد، دو حجّت وجود دارد.

شود؛ شرعی عدالت زید بار میای خبر از عدالت زید دهد، این اخبار حجّت بوده و آثار بنابراین اگر ثقه

امّا اگر خبر از عدالت زید نداده بلکه خبر از قطع خودش به عدالت زید دهد، این اخبار حجّت نبوده و آثار 

دارد، که یقین ثقه « یقین به عدالت زید»داده و « خبر از یقین»شود؛ زیرا در این مورد شرعی عدالت زید بار نمی

جّت نیست؛ و اخبار از یقین ثقه نیز اثر شرعی برای دیگران ندارد. نکته تفاوت این به عدالت زید برای دیگران ح

 .1دو نحوه از اخبار این است که در سیره عقالء خبر از واقع حجّت بوده، امّا خبر از اعتقاد حجّیتی ندارد

ته قت وی گفوثا دانند. برای استدالل بررا ثابت نمی« سهل بن زیاد»به عنوان مثال مشهور فقهاء وثاقت 

هل سز وثاقت ینی اشده مرحوم کلینی بیش از هزار روایت از وی در کافی نقل نموده است. کثرت نقل مرحوم کل

ز وی نقل کند؛ زیرا ممکن نیست سهل را مجهول دانسته و در عین حال این تعداد روایت انزد وی، کشف می

ت نقل اند که کثراسخ این استدالل را اینگونه دادهپخی شود سهل بن زیاد، ثقه است؛ برکرده باشد. پس ثابت می

دت نقل، شها کند، که برای دیگران حجّت نیست. یعنی کثرتمرحوم کلینی از اعتقاد وی به وثاقت سهل کشف می

 هم« ل دارممن یقین به وثاقت سه»شود، و حتی اگر مرحوم کلینی تصریح نماید که بر وثاقت سهل محسوب نمی

جّت حدهد که اعتقاد و علم حجّت نیست؛ زیرا اگر کند. این مثال نشان میسهل برای دیگران نمی اثبات وثاقت

 بود، خبر از اعتقاد نیز وزان خبر از واقع را داشت.

داء زید اقت قه بهمثال فقهی دیگر در باب شرائط امام جماعت است. فتوا داده شده اگر کسی ببیند یک ث

 تواند اقتداء نماید.ه نمیکند، و اگرن ه زید اقتداء نماید که اطمینان به عدالت زید پیداتواند بنموده، در صورتی می

کند که برای یماین مطلب به سبب همان ارتکاز است که اقتدای شخص فقط از اعتقاد وی به عدالت زید کشف 

اء ز عدول به زید اقتدای اشود(؛ امّا اگر عدّهدیگران حجّت نیست )یعنی اخبار به عدالت زید محسوب نمی

هر نیز حُسن ظا ورده، نمایند، جائز است به زید اقتداء شود؛ زیرا اقتدای آنها کشف علمی از حُسن ظاهر زید ک

 ست.دهد اعتقاد به عدالت زید، برای دیگران حجّت نیاماره بر عدالت است. این مثال نیز نشان می

                                                           

تر سیار قویزات فقهاء باند و در ارتکاز آنهاست که یقین خودِ ثقه فقط بر خودش حجّت است. این نحوه ارتکا. فقهاء متوجّه این مطلب شده1

 از استدالالت آنهاست.
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جّت حای عالم فقط بر ود در ارتکاز علماء، علم هر شخصشبا توجّه به این امثله و نظیر آنها، معلوم می

م هد بر عدیز شااست، و از سویی نیز قطع نزد علماء فقط حجّت عقلی بوده و حجّت شرعی نیست. این مطلب ن

علی م حجّت جه و هحجّیت علم و اطمینان است؛ زیرا اگر علم حجّت باشد، هم حجّت عقلی برای خودِ عالم بود

بر خظهور و  مثال اهد بود. یعنی تفاوتی بین عالم و غیره در حجّیت وجود ندارد، به عنوانبرای دیگران خو

 . پس علمباشد(نواحد حجّت هستند برای همه )البته شرط حجّیت تمام حجج، این است که علم به خالف آنها 

آفریده  اینگونه نسانا احجّت نیست که برای غیر عالم حجّیتی ندارد؛ امّا عمل به علم فقط برای عالم است زیر

 کند.شده که تنها طبق علم و اطمینان عمل می

 

 21/09/96  43ج

 قول سوم: تفصیل بین اطمینان عالم و عامّی

اند. هفقت نمودی موامرحوم سید یزدی در کتاب عروه تفصیلی مطرح نموده که اکثر معلِّقین عروه نیز با و

مام الم به تعشخص  مورد امام جماعت، اطمینان است. البته اگر ایشان فرموده یکی از طُرُق احراز عدالت در

یدا کند، طمینان پند( اجهات و بصیر اطمینان پیدا کند، حجّت بوده؛ امّا اگر شخص عامّی )اکثر مردم عامّی هست

 حجّت نیست.

و الخبرة و  و الحاصل أنه یکفی الوثوق و االطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم...  »

 ؛1«ء کغالب الناسالبصیرة و المعرفة بالمسائل ال من الجهال و ال ممن یحصل له االطمئنان و الوثوق بأدنى شی

سی طمینان کاینکه این قول ممکن است به یکی از دو قول بعدی برگشته و یا قول مستقلّی باشد. توضیح ا

رده اگر ا تمام کرای که سطح بر است. به عنوان مثال طلبهکه عالم باشد معتبر بوده، و اطمینان غیر عالم نامعت

ر اینکه یظنحجّت نیست؛  اطمینان به عدالت زید پیدا کند، حجّت است؛ امّا اطمینان طلبه پایه دو به عدالت زید،

 یک عامّی بگوید فالنی دندانپزشک خوبی است، و یا یک دندانپزشک این حرف را بزند.

. البته ید هستندالم سکروه نیز در این مورد حاشیه خاصّی ندارند، لذا موافق با بسیاری از معلِّقین بر ع

ط است افق احتیاشود؛ زیرا در مستحبّات و اموری که موگاهی از عدم تعلیقه بر کالم سید، موافقت فهمیده نمی

ت با سید د، موافقم سیانگیزه بر تعلیقه زدن نیست. امّا در این مورد که بحث حجّیت است، از عدم حاشیه بر کال

 اند، امّا بسیاری حاشیه ندارند.شود. چند نفر از جمله محقّق خوئی بر این کالم حاشیه زدهفهمیده می

 

                                                           

 .15؛ مسأله801، ص1. العروة الوثقی، ج1
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 قول چهارم: تفصیل بین اطمینان عرفی و غیرعرفی

اند. ی دادهغیرعرف تفصیل بین اطمینان عرفی و« مهذّب االحکام»برخی متأخّرین از شرّاح عروه در کتاب 

ه ن عرفی بطمینااایشان فرموده اطمینان عرفی حجّت بوده، و اطمینان غیرعرفی حجّت نیست. مراد ایشان از 

نشأ ماست که  ینانیطور دقیق معلوم نیست )توضیحی در کالم ایشان دیده نشد( امّا ظاهر این عنوان همان اطم

 عرفی دارد. البته ممکن است مراد ایشان همان اطمینان نوعی باشد.

 ؛1«ألنّ االطمئنان العرفی حجة عقالئیة و لم یردع عنها الشارع»

 

 قول پنجم: تفصیل بین اطمینان موضوعی و ذاتی

 لی، و یکث اصوبرخی از متأخّرین نیز تفصیلی در حجّیت اطمینان دارند که یک تعبیر و عبارت در بح

 الت باشد،ر اساس حساب احتماان باند اگر اطمینتعبیر دیگر در بحث فقهی دارند. در کتاب اصولی فرموده

قابل مت در حجّت است؛ و اگر بر اساس حساب احتماالت نباشد، حجّت نیست. توضیح اینکه حساب احتماال

قه ثهار نفر لکه چامر شخصی است. به عنوان مثال اطمینان به عدالت زید گاهی ناشی از امور نفسانی نیست ب

ر ا هم بسیابکه احتمال خطای همه  ی هر کدام از آنها درصدی بودهاند. احتمال خطاخبر از عدالت زید داده

ت؛ گاهی شود )مثالً یک درصد(. در این صورت اعتقاد به عدالت زید بر اساس حساب احتماالت اساندک می

اشته حترام گذاسیار نیز اطمینان به عدالت زید ناشی از امور شخصی است. به عنوان مثال زید نسبت به شخصی ب

ام به آن الً احترکر اصبّت کرده لذا آن شخص بدون هیچ سببی اطمینان به عدالت زید پیدا کرده است؛ امّا بو مح

ر عدالت بک کند، لذا آن شخص اطمینان به عدمشخص نگذاشته و محبّتی نسبت به وی ندارد و به وی سالم نمی

 ها بر اساس امور شخصی است.کند. اینگونه اطمینانپیدا می

ال الواصل لدرجة یکون احتمال الخالف احتماال وهمیا ال یعتنى به، و هذا هو المعبر عنه باالطمئنان و االحتم»

الوثوق الشخصی، و هو حجة بنظرنا إذا کان ناشئا عن دلیل حساب االحتماالت و تراکمها حول محور واحد، و هو الذی 

 ؛2«عن العوامل المزاجیة و الشخصیة نصطلح علیه بالیقین الموضوعی فی مقابل الیقین الذاتی الناشئ

همان یقین عینی و خارجی است. در زبان عربی جدید از امر عینی و خارجی « یقین موضوعی»مراد از 

کنند. مراد از یقین ذاتی نیز یقین ناشی از امور درونی است. پس اعتقاد یا منشأ بیرونی می« موضوعی»تعبیر به 

                                                           

 .140، ص8. مهذّب االحکام، ج1

 .131االصول، ص . الرافد فی1
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حبّ و بغض موجب اعتقاد به عدالت زید شود، درونی و ذاتی است؛ و اگر بر دارد و یا منشأ درونی دارد. اگر 

 اساس حساب احتماالت باشد، بیرونی و موضوعی است.

ه میان الت بایشان در بحث فقهی نیز تفصیلی در حجّیت اطمینان دارند، امّا سخنی از حساب احتما

مناشیء  صل ازه حجّت بوده، و اطمینان حانیاورده است. ایشان فرموده اطمینان حاصل از مناشیء عقالئی

 غیرعقالئیه حجّت نیست.

 ؛1«و باالطمئنان الناشئ من المبادئ العقالئیة (یُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی)»

رسد در این عبارت نیز همان معنایی که در اصول گفته شده، مراد است )یعنی اطمینان ناشی از به نظر می

. لذا در نظر ایشان اطمینان نوعی عرفی حجّت بوده و 2ت بوده، و غیر آن حجّت نیست(حساب احتماالت حجّ

 اگر اطمینان شخصی باشد و یا غیرعرفی باشد، حجّت نیست.

 

 بررسی سه قول اخیر

سه قول اخیر )تفصیل در حجّت اطمینان( در یک نقطه با قول دوم اشتراک دارند؛ دلیل هر چهار قول، 

همانطور که گذشت، ممکن است قول سوم به قول چهارم یا پنجم برگردد(. این نقطه  سیره عقالست )البته

مشترک دقیقاً همان چیزی است که در قول دوم، مورد اشکال واقع شد؛ زیرا در سیره فقط به اطمینان عمل 

 .3شودشود، امّا به اطمینان احتجاج نمیمی

 

 «بما هو اطمینان »بندی: عدم حجّت اطمینان جمع

نند ن نیز ماعلی آجنابراین قول به حجّیت عقلی اطمینان دارای اشکالی مبنایی بوده، و قول به حجّیت ب

در نتیجه  یست(.نتفصیل در حجّیت اطمینان مورد قبول نیست )زیرا دلیل آن اقوال یعنی سیره عقالء، تمام 

دم الء و مرهرچند عق حجّت نیست؛« بما هو اطمینانٌ »حجّت نیست؛ اطمینان نیز « بما هو قطعٌ »همانطور که قطع 

 هستند. حجّت« بما هو احتمالٌ»کنند. بله اطمینان و قطع هر دو عادی بر اساس قطع و اطمینان عمل می

 

                                                           

 . الناشیء من المبادیء العقالئیه.14ص1. ج2

 باشد.تر می. فقه ایشان متأخّر از اصول است؛ عبارات ایشان در فقه دقیق3

نان کنند؛ پس همیشه اطمیباشد و عقالء به آن احتجاج میحجّت می« سببِ اطمینان نوعی عرفی». همنطور که در ادامه اشاره خواهد شد 4

 وند.ا مطلقا( شوارد یمی همراه یک حجّت است، که شاید همین نکته موجب شده مشهور علماء قائل به حجّیت اطمینان )در برخی نوعی عرف
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 جهت سوم: آثار اطمینان

 برای اطمینان آثاری ذکر شده که باید بررسی شوند:

 

 اثر اول: شرط در حجّیت امارات

باشد. شروط میمماره اکه حجّیتِ هر اماره به عدم اطمینان بر خالف آن  اولین اثر برای اطمینان این است

قه ثشود یک  ه فرضبه عنوان مثال خبر ثقه برای کسی که اطمینان به خالف آن دارد، حجّت نیست. توضیح اینک

 تسه حال ز اینبه زید از عدالت عمرو خبر دهد. در این صورت زید ممکن است نسبت به عدالت عمرو، یکی ا

رد؛ در عمرو دا ه فسقبرا داشته باشد: اطمینان به عدالت عمرو دارد؛ شکّ در عدالت عمرو دارد؛ و یا اطمینان 

ه ست؛ البتجّت انظر مشهور علماء خبر فوق فقط در صورتی که زید شاکّ یا مطمئنّ به عدالت عمرو باشد، ح

ر ددارد که  دانند؛ پس اتّفاق وجودت میبرخی نیز فقط در صورتی که زید شاکّ باشد، آن خبر را بر وی حجّ 

م ینان، عدر اطمصورتی زید مطمئنّ به فسق عمرو باشد، آن خبر برای وی حجّت نیست. در نتیجه یکی از آثا

 حجّیت اماره برای کسی است که اطمینان به خالف آن اماره دارد.

 شوند:رسی میدو بیان متفاوت برای استدالل بر این مدّعی وجود دارد، که هر یک بر

 

 بیان اول: جعل نشدن حجّیت بر مطمئنّ به خالف

رای شخص بقالء در نظر مشهور علماء حجّیت بیّنه و اماره به جعل و تشریع است. حجّیت اماره نزد ع

و بر  جّت بودهاکّ حششاکّ جعل شده، و شارع نیز حجّیت امارات را در حدّ عقالء امضاء نموده، لذا فقط برای 

د، ماره باشاف یک مینان به خالف اماره دارد، حجّت نیست. به عبارت دیگر کسی که مطمئنّ به خالکسی که اط

 اصالً برای وی جعل حجّیت نشده است.

رسد، امّا مطابق وجدان نیست. توضیح اینکه در صورتی که اطمینان به برهانی بر ردّ این بیان به نظر نمی

شود. پس تفاوتی ندارد که نفسِ اطمینان حجّت باشد یا نباشد. می خالف یک اماره باشد، موضوع حجّیت منتفی

شود با همین اند، پاسخ داده میاند و موضوع را فقط شاکّ قرار دادهاگر گفته شود چرا عقالء اینگونه تشریع کرده

 .1شود. پس اشکال فنّی متوجّه این بیان نیستمقدار جعل حجّیت، نظام اجتماعی حفظ می

 

 22/09/96  44ج

                                                           

 .سپس عدول شد ر بود.. ابتدا همین نظر اختیار شده بود، و هرچند در نظر مختار اطمینان حجّت نبود امّا مانع حجّیت امارات دیگ1
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 بیان دوم: تعارض اماره با سبب اطمینان نوعی

همانطور که گفته شد یکی از آثار اطمینان این است که اطمینان بر خالف اماره موجب عدم حجّیت آن 

برای شخصی است که  اند حجّیت اماره نزد عقالءشود، هرچند نفسِ اطمینان حجّت نباشد. مشهور گفتهاماره می

 ، پس مطمئنّ به خالف، خارج از موضوع جعل و تشریع است.مطمئنّ به خالف نباشد

رسد بیان دیگری صحیح است. توضیح اینکه فقط در این بیان فی نفسه اشکالی ندارد، امّا به نظر می

صورتی که اطمینان نوعی )نوعی عرفی( بر خالف یک اماره باشد، آن اماره حجّت نخواهد بود؛ امّا اگر اطمینان 

ینان شخصی یا نوعی غیرعرفی( بر خالف یک اماره باشد، آن اماره حجّت خواهد بود. به شخصی )یعنی اطم

به اطمینان برسد که زید فاسق است، و از سویی نیز بیّنه « استخاره»یا « رمل»عنوان مثال فرض شود شخصی با 

ود، نه اینکه بر اساس بر عدالت زید قائم شود. در این صورت باید به بیّنه اخذ شده و آثار عدالت زید بار ش

 اطمینان مشی نموده و آثار فسق زید بار شود.

امّا در جایی که اطمینان نوعی وجود دارد، نباید به اماره عمل شود؛ زیرا هرچند نفسِ اطمینان نوعی 

حجّت نیست، امّا سبب آن نزد عقالء حجّت است. پس اگر اطمینان به خالف یک اماره باشد، سبب اطمینان 

انند خبر چند نفر ثقه، و یا مجموعه شواهد و قرائن، و یا جواب یک آزمایش یا تست علمی( یک نوعی )م

حجّت بوده و اماره نیز یک حجّت بر خالف آن است. در سیره عقالء اگر تعارض بین اماره ظنّی و اماره 

اطمینانی بوده و بر اماره  کنند. سبب اطمینان نوعی یک امارهاطمینانی شود، عقالء اماره اطمینانی را مقدّم می

 شود.دیگر مقدّم می

به خالف جایی که اطمینان شخصی )مانند استخاره( بر خالف یک اماره وجود دارد، که باید به اماره ظنّی 

کند. این عمل شود؛ زیرا اگر عمل به اطمینان موجب مخالفت تکلیف شود، عقل به استحقاق عقوبت حکم می

ان ندارد که در این موارد که بر خالف حجّت ظنّی عمل شده، عقل حکم به استحقاق مطلبی وجدانی بوده و بره

 عقوبت دارد.

در نتیجه در مواردی که اطمینان نوعی بر خالف یک اماره وجود دارد، آن اماره حجّت نیست؛ امّا عدم 

ماره با سبب حجّیت به سبب عدم جعل و تشریع و یا انتفاء موضوع حجّیت نیست؛ بلکه به سبب تعارض ا

 شود.اطمینان نوعی بوده، که در سیره عقالء اماره اطمینانی مقدّم بر اماره ظنّی می
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 اثر دوم: عدم جریان اصول عملیه

ف، ن بر خالطمینادومین اثر برای اطمینان این است که هیچ اصل عملی )نه عقلی و نه شرعی( با وجود ا

رعی؛ رائت شچهار اصل عملی وجود دارد: برائت عقلی؛ بجریان نخواهد داشت. توضیح اینکه به طور کلی 

ا یشود، و  شرعی احتیاط عقلی؛ و احتیاط شرعی؛ زیرا برائت )اصل مؤمّن( ممکن است در طول تشریع باشد که

ص ائلند شخماء قنباشد که عقلی شود؛ و احتیاط )اصل منجّز( نیز ممکن است شرعی یا عقلی باشد. مشهور عل

 د، نه اصل شرعی و نه اصل عقلی:مطمئنّ اصلی ندار

 

 اصل شرعی

مام اصول در موضوع ت« عدم علم»و « شکّ»اصول شرعیه در مورد شخص مطمئنّ جاری نیستند؛ زیرا 

 ن نداشتهطمینااشرعیه اخذ شده که علم نیز جامع بین اطمینان و قطع است. پس اصل برای کسی جعل شده که 

اشد )بر بلی داشته تواند در مورد قاطع نیز اصل عمنظر مختار، شارع می باشد. البته در بحث قطع گفته شد که در

باتاً عل را اثجه آن خالف مشهور که جعل اصل عملی برای قاطع را ثبوتاً محال دانسته؛ و بر خالف شهید صدر ک

ملی عاصل  شدناری نجمحال دانسته هرچند ثبوتاً ممکن دانسته(، و محذور ثبوتی یا اثباتی وجود ندارد؛ امّا 

شده  اخذ« معدم عل»نسبت به شخص مطمئنّ، به این دلیل است که جعلی رخ نداده و در موضوع جعل شارع 

ی در ست(. یعناده ااست )یعنی هرچند جعل اصل عملی برای مطمئنّ ممکن است، امّا شارع این کار را انجام ند

 شود.یچگاه شاکّ گفته نمیاخذ شده، در حالیکه به شخص مطمئنّ ه« شکّ»موضوع اصول شرعیه 

 

 اصل عقلی

وجود دارد. « عدم بیان» 1اصول عقلیه نیز نسبت به شخص مطمئنّ جریان ندارند. در موضوع برائت عقلی

بیان بوده، و در نظر مختار « خودِ اطمینان»در جایی که شخص اطمینان بر خالف برائت عقلی دارد، نزد علماء 

. بنابراین برائت عقلی نسبت به کسی که اطمینان بر خالف آن دارد، جاری بیان است« سبب اطمینان نوعی»نیز 

نیست. به عبارت دیگر عدم بیان در موضوع برائت عقلی، به معنای نبودنِ حجّت است؛ و اطمینان )یا سبب آن( 

 باشد.یکی از حجج می

                                                           

 شود.ر برائت عقلی است، امّا این بحث بر فرض قبول برائت عقلی انجام می. هرچند نظر مختار، انکا1
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ان به عدم تکلیف وجود باشد، پس اگر اطمین« اشتغال یقینی»احتیاط عقلی نیز در جایی جریان دارد که 

داشته باشد، اشتغال یقینی نخواهد بود، بلکه اشتغال احتمالی )یعنی وهمی( به تکلیف وجود دارد؛ لذا موارد 

 .1اطمینان به عدم تکلیف نیز از مجرای احتیاط خارج است

 

 اثر سوم: تقارن اطمینان نوعی با حجّت

ان ا اطمیننیست، امّ . توضیح اینکه اطمینان حجّتشودسومین اثر برای اطمینان در نظر مختار پیدا می

 را حجّت نوعی نوعی )یعنی نوعی عرفی( همیشه مقارن با یک حجّت عقالئی است؛ زیرا عقالء سببِ اطمینان

ان یک اطمین دانند. از سویی اطمینان ممکن نیست بدون سبب پیدا شود، و از سوی دیگر نیز ممکن نیست کهمی

 باشد.می آن حجّت نزد عقالء نباشد؛ پس اطمینان نوعی همیشه مقارن یک حجّت نوعی باشد، امّا سبب

 

 اثر چهارم: نیابت از قطع موضوعی طریقی

 و« موضوعی صفتی»شده و قطع موضوعی نیز تقسیم به « طریقی»و « موضوعی»قطع تقسیم به 

بِ زد مشهور( و یا سبشود. توضیح اقسام قطع، در مباحث قطع گذشت. اطمینان )نمی« موضوعی طریقی»

 یقی است؟عی طراطمینان نوعی )در نظر مختار( حجّت است. آیا یکی از آثار اطمینان، نیابت از قطع موضو

. این یک قطع 2قطع داشته باشد« بهمشهود»به عنوان مثال در باب شهادت گفته شده شاهد باید به 

تواند علیه کرد که زید شارب خمر است، می موضوعی طریقی است. سوال این است که اگر کسی اطمینان پیدا

 وی شهادت دهد؟

ز یزی از چیرسد اطمینان نیابت از قطع موضوعی طریقی ندارد؛ زیرا در نیابت یا جانشینی چبه نظر می

ل داشته یء اوشدیگر، باید دلیل آن چیز به لسان حکومت باشد. یعنی باید دلیل شیء دوم حکومت بر دلیل 

ود. وارد ش« عالمٌ  المؤمن»ثال فرض شود در شرع اکرام عالم واجب باشد، و در دلیل دیگری باشد. به عنوان م

 در این صورت مؤمن نیز جانشین عالم است.

                                                           

خذ ااشد به آن ماره ب. تمام فقه در این چند جمله است: هر تکلیف فعلی ممکن است مجهول و یا معلوم باشد. در تکلیف مجهول اگر ا1

وم لماء تکلیف معلباشد. مشهور ع« باالجمال»یا « بالتفصیل»رسد؛ و تکلیف معلوم نیز ممکن معلوم شود، و اگر نوبت به اصل عملی میمی

د احتیاط ن باشد، بایدانند؛ و در تکلیف معلوم اجمالی اگر موافقت قطعیه ممکتفصیلی را حجّت دانسته و چنین تکلیفی را قابل ترخیص نمی

 نمود؛ و اگر ممکن نباشد، تخییر )برائت( جاری است.

 ادات است.طلق شهمین شرطی فقط در شهادت در باب حدود است؛ و در نظر برخی نیز در این شرط در . البته در نظر برخی فقهاء چن2
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پس برای بررسی نیابتِ اطمینان از قطع موضوعی طریقی نیز باید دلیل اطمینان بررسی شود. دلیل حجّیت 

ء نموده است. این دلیل اصالً لسان حکومت بر دلیل دیگر اطمینان، فقط سیره عقالست که شارع آن را امضا

ندارد. اطمینان در سیره عقالء فقط طریق و حجّت است، و موضوعیت ندارد. امضاء شارع نیز سکوت است که 

 بر جانشینی داللت ندارد.

م نیابت از شوند؛ امّا عددر نتیجه نه اطمینان و نه هیچ اماره دیگری، قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی

 قطع موضوعی صفتی، مورد اتّفاق است.

 

 25/09/96  45ج

 جهت چهارم: حّجیت اطمینان در موضوعات

اند. مراد از حکم مشهور بین علماء این است که قائلین به اطمینان تفاوتی بین حکم و موضوع نگذاشته

اند هست. برخی تفاوت گذاشته همان جعل است نه مجعول، زیرا در اطمینان به موضوع اطمینان به مجعول هم

مرحوم آقا ضیاء فرموده اطمینان مطلقاً حجّت نیست خصوصاً در موضوعات. یعنی عدم حجّیت اطمینان در 

موضوعات بسیار واضح است. عبارت ایشان فی االکتفاء باالطمئنان نظر لعدم ثبوت حجّیته خصوصاً فی 

 .191ص 3الموضوعات عروه ج

ضوعات فرموده، و نکته فنّی آن چیست؟ ظاهراً وجه این است که روایتی در چرا ایشان خصوصاً در مو

شبهات موضوعیه است که امام علیه السالم فرموده الزم نیست به شکّ اعتناء کنید مگر در دو صورت: علم 

عدلین( است. داشته باشید؛ بیّنه داشته باشید. علم نیز به معنی قطع است لذا اطمینان نه علم است و نه بیّنه )خبر 

آن روایت از مسعده بن صدقه است  و االشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البیّنة. یعنی 

 .4حدیث 89ص 17اگر بیّنه و علم بود، اجتناب کن، و اگر نه اجتناب الزم نیست. وسائل ج

نظر از سند که نزد ما تمام  لذا ایشان فرموده خصوصاً در موضوعات حجّت نیست؛ این روایت با قطع

نیست، داللت ناتمامی دارد. زیرا استبانه سه فرد دارد: قطع، اطمینان، حجّت. بیّنه نیز ذکر خاصّ بعد از عامّ است. 

پس همانطور که در قطع آشکاری است در اطمینان نیز آشکاری وجود دارد. پس این روایت داللت بر عدم 

 .حجّیت اطمینان در موضوعات ندارد

 بنابراین تفاوتی بین اطمینان در احکام و اطمینان در موضوعات وجود ندارد.
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 جهت پنجم: حجّیت اطمینان در اطراف علم اجمالی

بنابر قول به حجّیت اطمینان آیا اطمینان در اطراف علم اجمالی حجّت است؟ اطمینان در اطراف علم 

رخی اطراف علم اجمالی است. مانند اینکه دو اناء اجمالی دو قسم است: گاهی اطمینان به تکلیف فقط در ب

 99وجود دارد که یک قطره خون در یکی افتاده امّا معلوم نیست در کدام افتاده؛ احتمال اینکه در اناء یمین باشد 

درصد است )در علم اجمالی خواهد آمد که الزم نیست احتمال در  1درصد و احتمال اینکه در یسار باشد 

الی، یکسان باشد، بلکه ممکن است مختلف باشند(. در این صورت در اناء یمین اطمینان به اطراف علم اجم

وجود تکلیف هست امّا قطع نیست. نسبت به اناء یسار احتمال تکلیف وجود دارد. وظیفه چیست؟ اگر قائل به 

رف دیگر برائت عنه است که اگر منجّز در یک طرف باشد، در طحجّیت اطمینان شویم در علم اصول مفروغٌ 

شود. نظیر اینکه علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء باشد، که ثقه خبر از نجاست بدون معارضه جاری می

 های بسیاری وجود دارد.شود البته بیانیمین دهد. همه در این مورد قبول دارند که برائت در اناء یسار جاری می

اء یمین جاری نیست زیرا اطمینان بر خالف آن وجود دارد اگر اطمینان حجّت نباشد، قاعده طهارت در ان

لذا اصل عملی جاری نیست. در مورد اناء یسار اصل بدون معارض وجود دارد لذا قاعده طهارت در مورد آن 

 جاری خواهد بود.

اگر اطمینان در جمیع اطراف علم اجمالی باشد، مانند اینکه صد اناء باشد که یک قطره خون در یکی از 

نها افتاده است. احتمال مساوی بوده و در هر یک از صد اناء احتمال آن هست. احتمال طهارت هر یک از آنها آ

درصد است. در این موارد اطمینان فی نفسه حجّت نیست زیرا اگر قائل به  1درصد و احتمال نجاست  99

نی صد اطمینان وجود کنند. یعمیحجّیت نباشیم که واضح است و اگر قائل به حجّیت اطمینان باشیم، معارضه 

دارد که قطع به خطای یکی از آنها وجود دارد. نظیر اینکه ده نفر باشند که یقین به عدم وثاقت یکی از آنها 

 وجود دارد، در این صورت واقعاً قول هیچیک حجّت نیست.

د مانند اینکه در قم لذا اگر شبهه محصوره باشد باید از تمام اطراف اجتناب شود؛ و اگر غیرمحصوره باش

تواند صد نانوا وجود دارد که علم به غصبی بودن یکی از آنها هست. در این صورت احتیاط الزم نیست بلکه می

 از هر یک از نانواها نان بخرد.
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 دوم: ظهور

 مرحوم آخوند در بحث امارات از ظهور شروع نموده و اطمینان را مطرح نکرده است. لذا به ترتیب کفایه

 شود.اماره دوم یعنی ظهور بحث می

 

ظهور معنایی فی الجمله روشن دارد لذا بحث از حقیقت ظهور که بحث دشواری و مفصّلی است در انتهای 

 شود:شود. ضمن جهاتی بحث میبحث مطرح می

 

 جهت اول: حجّیت ظهور

عدم تکلیف باشد.  ظهور حجّت است یعنی منجّز است اگر ظهور بر تکلیف باشد، و معذّر است اگر بر

ای نیز اند حجّیت ظهور از بدیهیات و واضحات است که نیاز به بحث ندارد، امّا عدهبرخی بزرگان فرموده

 اند. به وجوهی استدالل شده است:استدالل کرده

 

 وجه اول: سیره قطعیه متشرّعه

اً. بعد ترقّی داده شده که از سیره اند تعذیراً و تنجیزقطعاً متشرّعه در محاورات با ظهور معامله حجّت نموده

متشرّعه باالتر اینکه سیره و سلوک معصومین علیه السالم در مقام محاوره بر ظهور اعتماد نموده و تکالیف را با 

اند. مثالً اقیموا الصالة و کتب علیکم الصیام، استفاده شده است. پس وقتی شارع از ظهور ظهور به مردم رسانده

 کنیم.قطع به حجّیت ظهور نزد وی پیدا میاستفاده نموده، 

این وجه تمام نیست زیرا فی الجمله کافی است امّا بالجمله کافی نیست. اگر یک ظهور در کالم باشد که 

شود حجّیت چنین ظهوری ظنّ شخصی بر خالف آن باشد، چنین ظهوری حجّت است؟ با سیره و سلوک نمی

کرد. یعنی مواردی وجود دارد داشت به ظهور اکتفاء نکرده و سوال میاثبات شود. شاید اگر کسی ظنّ بر خالف 

توان به سیره تمسّک کرد زیرا شود مانند ظهوری که ظنّ بر خالف آن باشد. در این موارد نمیکه شکّ پیدا می

 سیره دلیل لبّی است.
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 26/09/96  46ج

 وجه دوم: سیره عقالء

ی تواند برای میبین سید و خادمش کالمی ردّ و بدل شود، مول سیره عقالء بر عمل به ظواهر است. اگر

د حلّ تردیمالء، خود و یا علیه خادمش به ظهور آن کالم احتجاج نماید. عمل و احتجاج به ظهور در نزد عق

و چیزی  دیل بودهدون ببنیست. این سیره عقالئیه در عصر ائمه علیهم السالم نیز تجسّد داشته؛ زیرا ظهور امری 

یا  ر ممکن، وشود. اگر جایگزینی برای ظهور باشد، نصّ خواهد بود؛ که جایگزینی نصّ یا غیایگزین آن نمیج

 در حدّ عسر و حرج است.

 احلّ اهلل»ا اگر ظهور در جمیع افراد خمر داشته و نصّ نیست. و ی« شرب الخمر حرامٌ»به عنوان مثال 

ات اب محاورست. در ببه ظهور شامل تمام عقود ا« وا بالعقوداوف»اطالق داشته باشد، ظهور است. و یا « البیع

اده بوده است. ورد استفاهر مظاکثر قریب به اتّفاق الفاظ ظاهرند نه نصّ، پس یقیناً در عصر ائمه علیهم السالم نیز 

شود؛ بلکه یم امضاء اند که از سکوت آنها استظهارِائمه علیهم السالم نیز نسبت به استفاده از ظهور، سکوت نموده

هر ود از ظاخورات باالتر از سکوت و عدم ردع، خود ائمه علیهم السالم )طبق نقلی که از آنها شده( در محا

 استفاده نموده، و حتی در کتاب نیز از ظاهر فراوان استفاده شده است.

 

 اشکال: اعتماد ائمه علیهم السالم بر قرائن منفصله

ر نزد عقالء حجّت است، امّا عقالء ظهورات کالمِ متکلم عادی و اشکالی به این استدالل شده که ظهو

اند، زیرا در موارد بسیاری بر قرائن دانند. ائمه علیهم السالم مانند متکلّم متعارف نبودهمتعارف را حجّت می

ک اند، و یا مطلق را در یمنفصله اعتماد کرده و عامّ را در یک مجلس و خاصّ آن را در مجلس دیگر گفته

اند. یعنی متکلم عادی و متعارف این مقدار بر قرائن منفصله اعتماد مجلس و قید را در مجلس دیگر بیان نموده

ندارد، در حالیکه در روایات صادره از آنها عامّ و خاصّ، و مطلق و مقیّد، و حاکم و محکوم، و مانند آنها فراوان 

 .1شود به سیره عقالء تمسّک نمودنمی وجود دارد. بنابراین برای حجّیت ظواهر کالم آنها،

 

 جواب اول: تعارفِ کالم ائمه علیهم السالم

اند، زیرا در بسیاری از رسد ائمه علیهم السالم نیز مانند متکلم متعارف و عادی تکلّم نمودهبه نظر می

ه باشد. یعنی موارد ذکر شده در روایات، اطالق و عمومی وجود ندارد تا تخصیص یا تقیید کثیر وجود داشت

                                                           

 . نوعاً اطالقات و عمومات کتاب مورد قبول علماء نبوده، لذا این اشکال در ظواهر کتاب نیست.1
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اینگونه نیست که به صرفِ نبودنِ قید، اطالق و عمومی محقّق شود؛ به عنوان مثال کسی دستش خون آمده و از 

این کالم اطالق ندارد، و با اینکه خون «. الدم نجسٌ»امام علیه السالم سوال نموده که ایشان در جواب فرموده 

جمله را فرموده است؛ زیرا این عرفی نیست که در پاسخ پاک هم وجود دارد، حضرت در پاسخ سوال وی این 

چنین سوالی گفته شود خون چند دسته است که یکی نجس و دیگری پاک و این از خونهای نجس است )یعنی 

پس این  عرفی نیست که به جای پاسخ مستقیم به سوال شخص، احکام بسیار دیگری به وی آموزش داده شود(.

د اطالقات و عمومات فراوان در روایات است، در حالیکه چنین اطالقات و عمومات اشکال ناشی از توهّم وجو

فراوانی در کتاب وجود ندارد، خصوصاً در آیات قرآن که در مقام بیان و تشریع و توضیح خصوصیات احکام 

اطالقی  «کتب علیکم الصیام»نبوده، بلکه در مقام بیان حکمی کلی و اصلِ تشریع هستند. به عنوان مثال در 

نیست که در شکّ در مفطریت ارتماس به اطالق تمسّک شود )صیام در لغت امساک از اکل و شرب و مباشرت 

 است، لذا اطالق داللت بر عدم مفطریت ارتماس خواهد داشت(.

شود، امّا عمومیت احکام نوعاً البته از همین روایات نیز عمومیت احکام نسبت به همه مکلّفین استفاده می

اطالق « الدم نجسٌ»شود. به عنوان مثال اطالق مقامی و سکوت معصوم در طول چندصد سال استفاده میاز 

 شود که خون حکم واحدی دارد.ندارد، امّا از سکوت در چندصد سال تشریع و تبلیغ استفاده می

عارف بود، بین اصحاب در نتیجه بیانات ائمه علیهم السالم به نحو متعارف بوده، و اگر کالم آنها به نحو نامت

 شد.متأخّر معلوم شده و تذکّر داده شده و نقل می

 

 جواب دوم: بیان نحوه نامتعارف در تکلّم، به عنوان وظیفه امام علیه السالم

فرض شود تکلّم ائمه علیهم السالم به نحو غیرمتعارف باشد، در این صورت وظیفه امام علیه السالم است 

بیان نموده و به اطاّلع مردم برساند تا برای همه اصحاب روشن شود. مخاطب امام  که این نحوه نامتعارف را

داند که نحوه تکلّم وی به نحو نامتعارف است، و این مطلب از سوی متأخّرین بعد از جمع علیه السالم نمی

تکلّم را  احادیث فراوان از ائمه علیهم السالم مطرح شده، و اصحاب امام صادق علیه السالم چنین نحوه

اند. بنابراین بر امام علیه السالم الزم بود که این مطلب را بگویند که نحوه تکلّم آنها اینچنین است که دانستهنمی

 کنند. چنین چیزی نیز نقل نشده است.در موارد فراوانی به قرائن منفصله اعتماد می

م ائمه علیهم السالم نیز از حدّ عرفیت امری عرفی بوده، و در کال« فی الجملة»در نتیجه اطالق و تقیید 

خارج نشده است. این توهّم که استفاده فراوان از قرائن منفصل شده، به سبب گمان وجود اطالق و عموم فراوان 

 در روایات است.
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بنابراین استدالل به سیره عقالء برای اثبات حجّیت ظهور، تمام بوده و اشکالی متوجّه آن نیست؛ این 

کند، و حجّیت ظهور از حیث سعه و ضیق دائر مدار سیره ظهور را اثبات می« بالجملة»یت استدالل حجّ 

 عقالست.

 

 وجه سوم: استدالل به روایات

اند. اکثر مطالب ائمه علیهم السالم در روایات بسیاری، اصحاب خود را به کتاب و حدیث ارجاع داده

جمالت و متشابهات بوده که معنی ندارد ارجاع به آنها کتاب و سنّت نیز ظهورات است. بخشی از کتاب و سنّت م

 داده شود؛ پس به ظهورات و نصوص ارجاع داده شده است.

عمل نمودن به این امر ائمه علیهم السالم و تبعیت از ارشاد آنهاست. برای اطاعت این « رجوع به ظهور»

به ظهور، به داللت التزامیه عرفیه داللت بر  امر و انجام آن باید به ظهور اخذ شود. امر به اخذ به ظهور و رجوع

معنی است. پس از این روایات نیز استفاده حجّیت ظهور دارد؛ زیرا اگر ظهور حجّت نباشد، ارجاع به آن بی

 شود که ظهور حجّت است.می

 

 اشکال: استدالل بر حجّیت ظهور به وسیله ظهور

سنّت نیز از اطالق روایات استفاده شده، زیرا کتاب  اشکال در این استدالل این است که ارجاع به کتاب و

شود؛ لذا در این استدالل از ظهور و سنّت شامل نصّ و ظاهر بوده و به اطالق ارجاع به ظهور نیز محسوب می

استفاده شده برای اثبات حجّیت ظهور! به عبارت دیگر باید حجّیت این ظهور از روایات ارجاعیه، از قبل ثابت 

 ستدالل تمام شود.باشد تا ا

 

 «قدر متیقّن»جواب اول: نصّ یا شبه نصّ بودنِ 

رسد این اشکال وارد نبوده و امر به ارجاع به کتاب و سنّت، ظهور نیست. توضیح اینکه نصّ در به نظر می

 باشد:دو مورد می

ت داشته و کند، که کالم نسبت به آن قید صراحالف. تصریح: گاهی متکلّم تصریح به قیدی در کالم می

باشد؛ که نسبت به قید عدالت فقیر، نصّ می« یجب اکرام الفقیر العادل»نصّ است. به عنوان مثال متکلّمی گفته 

 را ذکر نموده است.« العادل»زیرا متکلّم 
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باشد که ب. قدر متیقّن کالم: گاهی متکلّم تصریح به یک قید نکرده بلکه قدر متیقّن از کالم وی مطلبی می

، در حالیکه در خارج دو «اکرم الفقیر»است. به عنوان مثال فرض شود شارع فرموده « کالنصّ»نصّ یا  این نیز

به « فقیر فاسق»وجود دارد؛ شمول عنوان فقیر نسبت به « فقیر فاسق»و « فقیر عادل»حصّه برای فقیر یعنی 

نصّ  « فقیر عادل»ن نسبت به در کالم ذکر نشده است؛ امّا شمول آن عنوا« عادل»باشد زیرا قید ظهور می

را واجب « فقیر فاسق»است. یعنی احتمال ندارد شارع اکرام « فقیر عادل»باشد، زیرا قدر متیقّن کالم همان می

واجب نباشد )و با این جمله این مطلب را بیان نماید(. در نتیجه با قدر « فقیر عادل»نماید در حالیکه اکرام 

 شود.محسوب می« کالنصّ »شده و متیقّن کالم نیز معامله نصّ 

اند. در کتاب و با توجه به این مقدمه ائمه علیهم السالم اصحاب خود را ارجاع به کتاب و حدیث داده

تشکیل « ظاهر»حدیث، تعداد ظهورات نسبت به نصوص بسیار بیشتر بوده بلکه قریب به اتّفاق کتاب و سنّت را 

آنها، قدر متیقّن است؛ زیرا اگر مراد فقط عمل به نصوص « ظهورات»دهد. ارجاع به کتاب و سنّت نسبت به می

شود. حتی ممکن است یک آیه یا روایت هم پیدا فائده میو یا کم فائدهباشد، ارجاع به کتاب و سنّت لغو و بی

ور در از چهار جهت ظهور وجود دارد: ظه« اکرم الفقیر»باشد. به عنوان مثال در « نصّ »نشود که از تمام جهات 

وجوب؛ ظهور در وجوب به نحو مطلق؛ ظهور در مطلقِ اکرام؛ و ظهور در مطلق فقیر؛ با توجّه به این نکته ممکن 

 نیست مراد از ارجاع به کتاب و سنّت فقط رجوع به نصوص آنها باشد.

 

 جواب دوم: شبیه نصّ شدن ظهور به واسطه تکرار

کتاب و سنّت نسبت به ظواهر آنها دارد، نیز استدالل با فرض اینکه روایات ارجاعیه ظهور در رجوع به 

نیست. توضیح اینکه ظهور به واسطه تکرار « ظهور»ناتمام است؛ زیرا در این صورت نیز داللت این روایات به 

در این صورت عنوان فقیر شامل فقیر فاسق « اکرم الفقیر»شود. به عنوان مثال اگر موالیی بگوید شبیه نصّ می

کند؛ اگر مولی وجوب اکرام فقیر فاسق را به ظهور اثبات می« فقیر فاسق»د. این خطاب، وجوبِ اکرامِ باشهم می

فقیر »را به عبارات مختلف تکرار نماید، و در مجالس متفاوت بیان کند، داللت این ظواهر بر وجوبِ اکرامِ 

چنین است که اگر همیشه اراده مقیّد  شود؛ زیرا در سیره عقالءمی« کالنصّ »دیگر به ظهور نیست بلکه « فاسق

 شده، تکرار زیاد اطالق مستهجن است.

با توجّه به این مقدمه، در عرف محاوره عقالئی ممکن است یک یا دو اطالق گفته شده و سپس قیدی 

د. در شومی« کالنصّ»برای آن بیان شود؛ امّا اگر اطالقی از ائمه متفاوت به السنه متفاوت مطرح شود، این اطالق 

 بحث فوق نیز از روایات کثیره )که بعید نیست متواتر باشد( رجوع به ظهورات کتاب و سنّت استفاده شده است.
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 27/09/96  47ج

 جهت دوم: موضوع حجّیت ظهور

در که به معنی حجّیت ظهور است.  بوده علماءبین و مورد قبول اصل عقالئی معروف یک « اصالة الظهور»

شود؛ زیرا الفاظ )نه اصلِ حجّیت ظهور اختالفی نیست، امّا باید بررسی شود کدام ظهور متّصف به حجّیت می

این در شود. باشند، که اختالف وجود دارد که کدام ظهور متّصف به حجّیت میافعال( دارای چندین ظهور می

 شود:و نقل قول ایشان از علماء، اکتفاء می 1صدر بحث به نقل کالم شهید

 

 هورظع دمه: انواقم

)یا هور ظوّری؛ تص )یا داللت( سه ظهور یا سه داللت وجود دارد: ظهوردر هر کالمی شهید صدر فرموده 

 یببه ترت کهاب نموده قسم دوم و سوم انتخای برنام دیگری جدّی؛ ایشان  )یا داللت( ظهورو استعمالی؛ داللت( 

 .باشدمی« ظهور تصدیقی دوم»و  «ظهور تصدیقی اول»

 

 ظهور تصوّری

. رابطه بین الفاظ و 2شودآن تصوّر می «مضمون»و  «معنی»هرگاه لفظ یا کالمی شنیده شود بالفاصله 

: اول بین الفاظ وجود دارد دو رابطه علّی در این مواردشهید صدر فرموده رابطه علّی است.  ، یکمعنای متصوّره

لفظ مسموع در  وجودِ علّتِ لفظ خارجی کند کهیعنی متکلم لفظ را در خارج ایجاد می ،مسموعهالفاظ ملفوظه و 

 علّتِ در ذهن سامع، لفظ مسموع  رابطه بین لفظ مسموع و معنی یا مضمون، یعنی ؛ و دومشودمی ذهن مخاطب

کند، که بالفاصله در ذهن سامع ایجاد می متکلّم لفظ را در خارجشود. می مضمون در ذهن سامع ایجاد معنی یا

شود. فاعل لفظ مسموع، لفظ ملفوظ است؛ و فاعل معنی در ذهن همان لفظ مسموع است. لفظ مسموع ایجاد می

 کند.نی را در ذهن سامع ایجاد میپس متکلم به نحو علّی معا

ت که دو شرط باشد: اول اینکه این ظهور و رابطه علّی در هرجا وجود ندارد، بلکه این رابطه در جایی اس

همان مدلول در این ظهور تصوّری،  الفاظ برای معانی وضع شده باشد؛ دوم اینکه سامع عالم به این وضع باشد.

لفظ مسموع است. شهید صدر فرموده حتی اگر الفظ فاقد شعور باشد، نیز نیز دالّ معنی یا مضمون بوده، و  صوّرت

                                                           

رد: قسم اول دو قسم داکتاب مباحث توجّه شود  ؛164(، صاز قسم دوم) 2ج االصول، مباحث ؛266، ص4ج فی علم االصول، بحوث. 1

 ؛183، ص2باشد؛ دروس فی علم االصول، جمیجلد  5بوده که در  مباحث عقلیهاست؛ و قسم دوم  جلد 4مباحث الفاظ بوده که در 

 مرکّبات است. . معنی در مورد مفردات، و مضمون در مورد1
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، بالفاصله لفظ آب در خارج ایجاد شده و صادر شود «آب»دیوار لفظ از اگر  شود مثالًاین مراحل محقّق می

لفظ مسموع شده و بالفاصله  «زید قائمٌ »اگر دیوار بگوید  شود؛ و یاآن در ذهن سامع تصوّر می بالفاصله معنی

 شود.ون آن تصوّر میمضم

گذارد. به أثیر نمیتر این ظهور د )نه متّصل و نه منفصل( ایهیچ قرینهاین ظهور این است که خصوصیت 

را « اسد» لفظِ  ظهور تصوّریتواند نمی «اسداً فی المدرسة رایتُ»در جمله « فی المدرسة»عنوان مثال قرینه 

 ست.تفاوت نیماشخاص  از امور تکوینی بوده و اراده در آن دخیل نیست و نسبت بهزیرا تصوّر معنی  تغییر دهد؛

 

 یقی اولظهور استعمالی یا ظهور تصد

شود. در مرحله بعدی همانطور که گفت شد بعد از اینکه لفظ شنیده شد، معنای یا مضمون آن تصوّر می

در مقام ایجاد این مضمون در ذهن  )که فعل اوست(که متکلّم با تلفظ به اینشود تصدیق پیدا میبرای سامع یک 

مرحله بعد بالفاصله ، و 1بودهتصوّر این قضیه  «زید عادلٌ »به عنوان مثال مرحله اول در جمله . باشدسامع می

یق، وده است. این تصدرا قصد نممتکلّم ایجاد این مضمون در ذهن سامع  به اینکهتصدیق شود یعنی محقّق می

در ایجاد این مضمون )به اینکه متکلّم از تلفظ، تصدیق است ظهور یا داللت استعمالی است. پس مدلول یک 

بر خالف ظهور تصوّری که دالّ ) است« ظاهر حال متکلم»دالّ نیز در نظر ایشان اراده نموده(، و  راذهن سامع 

 باشد.( نمیتلفظ)نه لفظ و نه فعل متکلم یعنی دالّ در ظهور استعمالی، . (آن همان لفظ مسموع بود

امّا قرینه منفصله  ود؛منعقد نش شود این ظهورموجب میبوده و هادم این ظهور  هرینه متّصلفرموده قایشان 

تصوّر  « اسداً فی المدرسةرایتُ »در جمله  مرحله اول انعقاد آن نیست. به عنوان مثالهادم این ظهور، و مانع 

موجب تغییر  «فی المدرسة». قید استنیز یک جزء از مضمون  «حیوان مفترس»تصوّر  بوده کهمضمون جمله 

)که جزئی از آن  تصوّر شده که متکلم در مقام ایجاد آن مضمونشود تصدیق ایجاد می ، یعنیشودظهور دوم می

است.  «انسان شجاع»دیگری است که جزئی از آن بلکه در مقام ایجاد مضمون  باشد،بود( نمی «حیوان مفترس»

انسان شجاع را در مدرسه دیده است. پس خواهد این مضمون را در ذهن سامع ایجاد کند که در نتیجه متکلّم می

. پس قرینه مانع انعقاد ظهور استعمالی 2ن در مرحله تصوّر، غیر از مضمون در مرحله ظهور استعمالی استمضمو

 است.« وجود قرینه»و « متکلّمظهور حال »در این موارد دالّ ظهور استعمالی مرکّب از با مضمون اول است. 

                                                           

صوّر برای ترد. حقیقت جود داو. در اینکه چنین معنی یا مضمونی قابل تصوّر است، اختالفی وجود ندارد؛ امّا در حقیقت این تصوّر اختالف 1

 مدّت طوالنی ذهن شهید صدر را درگیر نموده، امّا ایشان در نهایت مطلبی فرموده که قابل قبول نیست.

 تند.قی هر دو مضمون در مرحله اول و دوم یکسان بوده؛ امّا در استعمال مجازی متفاوت هس. یعنی در استعمال حقی2
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زید »طی یا طو دیواراز زیرا اگر  ؛هور دوم نسبت به ظهور اول، به لحاظ موردی اخصّ استبنابراین ظ

 .شودمحقّق نمیامّا ظهور استعمالی محقّق شده ، ظهور اول صادر شود «عادلٌ

 

 ظهور جدّی یا ظهور تصدیقی دوم

 ،دهراده نمومع را اکالم در ذهن سامتکلّم ایجاد مضمون بعد از مرحله دوم که تصدیق پیدا شد به اینکه 

اشته صد جدّی ندقمتکلّم است  بوده یا هازل است. یعنی ممکن جدّدارای در این مطلب شود متکلّم میبررسی 

لکه بخی نیست عنای شومبه کالم شهید صدر در  «هزل». باشدمیبفهماند عرب زبان بلکه در مقام این باشد که 

 راین ظهوربناباست.  زلاهدر غیر این صورت و  ؛دّ بودهاج ،باشدداشته قصد حکایت متکلّم اگر  مقابل جدّ است.

موجود  مضمون نه) مضمونی که در ظهور استعمالی بود همانجدّی تصدیق به این است که متکلّم قصد حکایت 

جل ر خواهد دیدنمیرا دارد. ظهور جدّی در مثال فوق، تصدیق به این است که متکلّم  (در ظهور تصوّری

 شجاع را بفهماند.

 رایتُ » متکلّمی جمله اگربه عنوان مثال برد. از بین نمی صله و نه منفصله()نه متّ ایاین ظهور را هیچ قرینه

نیز ظهور جدّی در این صورت ، را بگوید«  ذاک االسد فی المدرسةایتُر»روز بعد نیز جمله گفته و  را« اسداً 

بقاءً هم وجود داشته )ظهور جمله اول منعقد شده و کند تغییر نمی با صدور جمله دوم نیز جمله اول باقی بوده و

 .1کند(و تغییر نمی

با توجّه به اقسام ظهورات که بیان شد، باید بررسی شود که کدام ظهور )یکی از آنها، ویا دو تا از آنها، و 

 .2شودیا هر سه( متّصف به حجّیت می

                                                           

 . قرینه منفصله در عالم حجّیت تأثیر دارد نه در عالم ظهورات.1

کزات المرتضوع حجیة الظهور و هذا بحث تحلیلی یرجع إلى تحلیل فی تشخیص مو -الجهة الثانیة:»266، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ستعراض ور و قبل اة الظهالعقالئیة التی هی أساس کبرى حجیة الظهور. و قد وقع الخالف بین المحققین المتأخرین فی تحدید موضوع أصال

صورة التی صوریة و هی الالداللة الت -1 للکالم ظهورات و دالالت ثالثة: کلماتهم ال بدَّ من استذکار ما تقدّم فی بحوث العام و الخاصّ من انَّ

لداللة التصدیقیّة االستعمالیة و هی ا -2 تنتقش من سماع اللفظ فی الذهن على أساس من الوضع و المحفوظة اللفظ من الفظ غیر ذی شعور.

عاقل ذی  متکلّم یکون هناک ا حیثالداللة على إرادة المتکلّم و قصده إلخطار المعنى و المدلول التصوری إلى ذهن السامع، و هذا ال یکون إِلّ

ى جداً للمعن صدیقیة الجدیة و هی الداللة على انَّ المتکلّم لیس هازلًا بل مریدالداللة الت -3 قصد و شعور و لذلک تکون أخصّ من األول.

لى منشأها الوضع والداللة األُ و یضا.حکایة أو إنشاء و هذا أخصّ من الثانی أیضا، إذ الداللة التصدیقیة األُولى تکون محفوظة فی موارد الهزل أ

دالن کلّم بما هو متکلّم یالیان للمتحهوران و ال ینثلم بالقرینة، و انَّما القرینة تؤثر على الظهورین االستعمالی و الجدّی إذا کانت متصلة ألنهما ظ

لى إرادته خالف عفسه قرینة نصب بنعلى أنَّه یرید إخطار ما لأللفاظ من مدالیل تصوریّة وضعیة إلى ذهن السامع و هذا انَّما یکون حیثما لم ی

 «.ذلک استعمالًا أو جدّا
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 اقوال در مسأله

؛ و ستعمالیاارد: ظهور تصوّری؛ ظهور سه نوع ظهور وجود دشهید صدر همانطور که گفته شد در نظر 

ی موجب عنی گاهی در ظهور دوم و سوم نقش داردتأثیری نداشته، و ظهور اول ظهور جدّی؛ قرینه متّصله در 

ی یرتأث ام ظهورهیچیک از اقسدر نیز . قرینه منفصله شودهدم ظهور دوم و گاهی موجب هدم ظهور سوم می

 (.کندحجّیت ساقط میفقط ظهور حجّت را بقاءً از ) ندارد

تقسیم تصوّری و تصدیقی ظهور را به دو قسم برای توضیح اقوال در مورد موضوع حجّیت ظهور،  ایشان

سپس . 2باشدکه ظهور تصوّری متوقّف بر وضع بوده، و ظهور تصدیقی متوقّف بر عدم قرینه متّصله می 1نموده

 موده سه قول در مسأله وجود دارد:فر

ینه به قر لمِ عتصوّری به همراه عدم  ، ظهورحجّیت باشد که متّصف بهمی محقّق اصفهانیالف. نظر اول از 

 )نه عدمِ وجود قرینه(؛ است هو منفصل همتّصل

ظهور تصدیقی به همراه عدم  ،حجّیتباشد که متّصف به میقول دوم از مرحوم شیخ و میرزای نائینی ب. 

شود زیرا ظهور در محقّق نمیباشد، دیگر ظهوری وجود داشته قرینه متّصله . اگر 3است وجودِ قرینه منفصله

 جایی است که قرینه بر خالف نباشد؛

علم به قرینه  ظهور تصدیقی به همراه عدمِ  تّصف به حجّیت،مباشد که میقول سوم نظر شهید صدر ج. 

 .4است منفصله

 

                                                           

برای  ه همین سببباست.  . در کلمات اصولیون دیگر، ظهور تقسیم به سه قسم نشده زیرا تفصیلی بین ظهور تصدیقی اول و دوم داده نشده1

 باشد.ی تصدیقی مینقل اقوال علمای اصول، باید بررسی شود که متّصف به حجّیت ظهور تصوّری است یا ظهور

طا بعدم شروو ال یکون م و الظهور التصدیقی بکال شقّیه یکون فی مرحلة عدم القرینة المتصلة،:»165)قسم دوم(، ص2. مباحث االصول، ج2

ة، و هی صلنة المتّدم القریو مرحلة ع مرحلة الوضع، و هی مرحلة الظهور التصوّری. فتحصّل أنّ هناک مرحلتین للظهور: القرینة المنفصلة.

 .«لحجّیةو أمّا مرحلة عدم القرینة المنفصلة فلیست مرحلة للظهور أصال و إنّما هی مرحلة ا مرحلة الظهور التصدیقی.

ی نائینی بوده ن فهم میرزاشود مراد ایشان همی. نظر مرحوم شیخ به خوبی منقّح نبوده، امّا نکات و قرائنی ذکر شده که از آنها حدس زده می3

ندین بار در حث ادلّة چظ تا بمرحوم میرزا نیز به خوبی معلوم نیست؛ زیرا کلمات ایشان مضطرب بوده و ایشان از ابتدای بحث الفا است. نظر

 باشد.یالم میرزا متوان مراد ایشان را فهمید. این نظر منسوب به میرزا، فهم شهید صدر از کاین موضوع بحث نموده که به طور قطع نمی

هتی شبیه نظر نه؛ و از ججود قریاز جهتی شبیه نظر محقّق اصفهانی است که یک جزء از موضوع را عدمِ علم به قرینه دانسته نه و. نظر ایشان 4

 داند نه ظهور تصوّری.مرحوم شیخ است که جزء اول را ظهور تصدیقی می
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 : ظهور تصوّری به همراه عدمِ علم به قرینهقول اول

ظهور تصوّری یک جزء بوده باشد که موضوع حجّیت ظهور مرکّب از دو جزء میموده مرحوم اصفهانی فر

در نظر ایشان رفتار انسان متأثّر از علم به واقع بوده و است.  هو منفصل هو جزء دوم عدم علم به قرینه متّصل

)که یک رفتار ظهور ء به عمل عقالدر مورد در بحثِ حجّیت نیز بحث . 1نفسِ واقع تأثیری در رفتار وی ندارد

لذا ایشان جزء دوم را  باشد نه وجودِ نفسِ قرینه در واقع؛و علم در آن مؤثّر می لذا اعتقاد باشد،انسانی است( می

 ؛کنندبه ظهور عمل نمیبر خالف، قرار داده است. یعنی عقالء با وجود قرینه  هو منفصل هعدم علم به قرینه متّصل

 علم به قرینه باشد. در جایی که بلکه ،باشد ر واقع وجود داشتهد ه قرینهدر جایی کامّا نه 

ظهور تصدیق مقوّم را زی است؛« ظهور تصوّری»در نظر ایشان جزء اول برای موضوع حجّیت ظهور نیز 

نیز ظهور تصدیقی دوم مقوّم و  شود؛منعقد نمیظهوری  ،بر خالف باشد متّصله اگر قرینهمتّصله بوده و رینه قاول، 

که همان ظهور تصوّری  دکننمیتغییری قرینه منفصله است. پس فقط یک ظهور وجود دارد که با قرینه  عدمِ 

شد؛ امّا اگر ابمیمنفصله مقوّم حجّیت ظهور قرینه و  بوده م اصلِ ظهورمقوّ ،متّصلهبه عبارت دیگر قرینه . است

در ظهور تصوّری گیرد. به عنوان مثال می ظهور تصوّری باشد و قرینه متّصله یا منفصله هم نباشد، حجّیت شکل

یت خواهد حجّ این ظهور متّصف به مضمون جمله بوده و همین که علم به قرائن نباشد،  همان تصوّر« اکرم الفقیر»

د. ایشان توجه داشته باید ظهور تصوّری باشد امّا هر ظهور تصوّری حجّت نیست بلکه باید این شرط باشد که ش

 .2نفصله محقّق نشودله و معلم به قرینه متّص

 

                                                           

د، باید از علم ر انسان باشجود دارد که هرگاه سخن از رفتااعده وداند. در نظر ایشان یک ق. ایشان در موارد بسیاری، علم انسان را دخیل می5

کند که اعتقاد می زمانی فرار کند، بلکه فقطو اعتقاد سخن گفت و واقع تأثیر در آن ندارد. به عنوان مثال انسان از دزد و سبع و عقرب فرار نمی

ا ببلکه مرتبط  اقع ندارد،وعالم  تی ندارد. پس رفتار انسان ربطی بهبه دزد یا سبع یا عقرب داشته باشد! یعنی وجود و عدم آنها در واقع تفاو

 عالم ذهن انسان است.

. فإنّ ال حاجة إلى أصالة عدم القرینة أصالف -رحمه اللَّه -و أمّا بناء على ما اختاره المحقّق األصفهانیّ:»167، ص2. مباحث االصول، ج1

قّق حثم إنّ الم.. .، و کال الجزءین محرزان بالوجدان تصوّری، و عدم العلم بالقرینةهور المرکب من الظ -بحسب مبناه -موضوع الحجّیة

رینة المنفصلة فی رهن على عدم الحاجة إلى أصالة عدم القرینة فی القرینة المنفصلة بأنّ من المستحیل دخل عدم القب -رحمه اللَّه -األصفهانیّ

مانعیته عن تأثیر  لی ال یعقلالحتماجوده الواقعی و بغض النّظر عن وصوله و لو بمرتبة الوصول اء بوالواقع فی الحجّیة عند العقالء، ألنّ الشی

ر بأمر خارج عن یل أن یتأثّی یستحالظهور المولوی فی جری العقالء على وفقه ألنّ جری العقالء عمل اختیاری من قبل العاقل، و العمل االختیار

ل إمّا هو با الواقعی بوجوده العقالء عن العمل بالظهور لیس هو القرینة صول. فالذی یمکن أن یمنعصقع النّفس و غیر واصل ببعض مراتب الو

ذا مقطوع البطالن نفصلة، و هنة المالعلم بوجود القرینة، أو احتماله. و الثانی خلف إذ هو یعنی سقوط الظهور عن الحجّیة بمجرّد احتمال القری

 «.فیتعین األوّل
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 اشکال اول: عدم کاشفیت در ظهور تصوّری

محقّق اصفهانی را مورد مناقشه قرار داده که حجّیت مرتبط به کاشفیت است و ظهور شهید صدر کالم 

بلکه حجّیت عقالئی از باب کاشفیت  ،ندارند «حجّیت تعبّدیه»عقالء . توضیح اینکه 1تصوّری کاشفیت ندارد

باشد )یعنی غالب میبلکه از باب کاشفیت نیست از باب تعبّد  خبر ثقه نزد عقالءحجّیتِ ل امثبه عنوان است. 

نزد  «قاعده ید»تمام حجج عقالئیه کاشفیت از واقع دارند، به عنوان مثال حجّیتِ . (استواقع مطابق  اخبار ثقات

)در صورتی که حجّت  است؛ و یا حجّیتِ اطمیناننبوده بلکه از باب کاشفیت ید از ملیکت عقالء از باب تعبّد 

بر اساس  «ظهور تصوّری». ندستهها مطابق واقع اکثر اطمینانباشد یعنی آن می از باب کاشفیتعقالئی باشد( 

چه گیرد )بالفاصله ظهور تصوّری شکل مییعنی اگر کالمی القاء شود  ،نه از باب کاشفیتشود محقّق میعلّیت 

 معنی ندارد.از واقع اشفیت کد، شابعلّیت آنها اساس در مورد اموری که اینگونه بوده و . باشد(اراده باشد چه ن

 .2تواند موضوعِ برای حجّیت باشدپس ظهور تصوّری نمی

 

 29/09/96  49ج

 کاشفیت در ایجاد ظهور تصوّری مناقشه در اشکال اول:

ست اممکن  «ظهور»ضیح اینکه تونیست؛  شهید صدر بر محقّق اصفهانی واردرسد این اشکال به نظر می

ا به رال ذهنی ل و انتقایجاد ظاهر و لفظی که نق»به معنی  ا؛ و ی«انتقال ذهنی از شیئی به شیء دیگر»معنی به 

 باشد؛« دنبال دارد

                                                           

ظر شهید ن؛ زیرا در ایشان است کالم مقرّرین شهید صدر دقیق نیست، لذا توضیح فوق همراه تغییری جزئی در تقریرات درس رسد. به نظر می2

قالء، اصل عرد که بین باب کاشفیت باشد. خودِ ایشان نیز قبول دا« باب اصول عقالئیه»باب کاشفیت است، نه اینکه « باب حجّیت»صدر 

 تعبدی هست.

حجّیة  نّ المقصود منو التحقیق فی تمحیص هذه االحتماالت، انّ االحتمال األول ساقط، أل:»186و185، ص2االصول، ج. دروس فی علم 1

ی الحجّیة على العقالء ف یس مبنىلو هی انّما تناط عقالئیا بالحیثیة الکاشفة عن هذا المقصود، إذ  الظهور تعیین مراد المتکلم بظهور کالمه،

ئیا، فیتعین  موجب عقالشف، بالشف عن المراد لیس هو الظهور التصوری، بل التصدیقی، فإناطة الحجّیة بغیر حیثیة الکالتعبد المحض. و ما یک

 «.ان یکون موضوع الحجّیة هو الظهور التصدیقی

صول ا»ست که بر اساس کشف است نه تعبّد؛ پس عبارت تقریرات درس ایشان صحیح نی« حجّیت عقالئیه»در این عبارت تصریح شده 

وعاً للحجیة خالف ما و علیه فجعل هذا الظهور موض:»269، ص 4بر اساس کشف است نه تعبّد عقالئی؛ بحوث فی علم االصول، ج« عقالئیه

و هو إنّ األصول :»170دوم(، ص )قسم2؛ مباحث االصول، ج«ذکرناه من انَّ األصول و القواعد العقالئیة قائمة على أساس الطریقیة و الکاشفیة

 ؛«دیة صرفة تعبّالئیة تکون بحسب طبع العقالء و ارتکازهم، و باعتراف األصحاب أصوال معتبرة بما لها من الکشف ال أصوالالعق
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و تفاوتی بین ظهور  مام ظهورات بر اساس نظام علّی بوده، تشداباگر مراد شهید صدر نقل و انتقال ذهنی 

همیشه بر اساس نظام علّی   به این معنی،. ظهور1ِ( وجود ندارداعمّ از تصدیقی اول و دومتصوّری و تصدیقی )

پس در ظهور تصدیقی نیز بلکه قهری است.  انتقال ذهنی فعل ارادی انسان نبودهاست. به عبارت دیگر نقل و 

 کاشفیت نخواهد بود.

 اد ظهورینند ایجایجاد ظهور تصوّری نیز ما ،ظاهر باشد )یعنی ایجاد دالّ(ایجاد  ایشان و اگر مراد

ظهور  ین ایجادنابراب. خواهد بودنظام علّی نتصدیقی از افعال اختیاری انسان بوده و طبق نظر ایشان بر اساس 

 راد جدّیم ست در اکثر موارد مطابقایعنی ممکن یت داشته باشد )کاشف ،تواند بر اساس غلبهمیتصوّری نیز 

 .(باشد

 د.واهد بوباشد، اشکالی متوجّه محقّق اصفهانی نخ« ظهور»در نتیجه مراد ایشان هر معنایی از 

 حجّیت اطالق از ظهورات تصدیقیه اشکال دوم:

ح نبوده رسد این کالم صحیفرموده موضوع حجّیت ظهور، ظهور تصوّری است. به نظر میحقّق اصفهانی م

حجّت  وبوده،  اشد. توضیح اینکه مورد اتّفاق است که اطالق و عموم از ظهوراتبو دارای مثال نقض می

م محقّق باشند. اطالق و عموم از ظهور تصدیقی کالم به دست آمده و ظهور تصوّری نیستند. هرچند کالمی

 ظهورقسام از ا مّا بسیار بعید است ایشان ظهور اطالقی و عمومی رااصفهانی به طور دقیق بررسی نشده، ا

 ورتوان گفت ظهدر مورد اطالق نمی، ردتصوّری دا گفته شود ظهورعموم در مورد حتی اگر )تصوّری بداند 

موجب  «م الفقیراکر»ان مثال به عنو .باشند(که تصدیق می نیاز به مقدّمات حکمت دارد اطالق د زیرارادتصوّری 

 دیقی است.است به ظهور اطالقی که یک ظهور تص «وجوب اکرام زید»تنجّز 

 .2تواند ظهور تصوّری باشدبنابراین موضوع حجّیت چنین ظهوراتی نمی

 

 قول دوم: ظهور تصدیقی به همراه عدم قرینه منفصله

شان ظر ایدر نقول دوم در بحث موضوع حجّیت ظهور از مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائینی است. 

قرینه  عدم»ر اگتوضیح اینکه ظهور تصدیقی حجّت است مشروط به اینکه قرینه منفصله وجود نداشته باشد. 

 د.شق نخواهد محقّشود؛ و اگر شکّ در قرینه متّصله شود، ظهوری می  ظهوراحراز شود، احراز وجدانیِ «متّصله

                                                           

دی انسان، تمام از فعل ارا باشند مگر یک فعل، و آن فعل ارادی و اختیاری انسان است. غیر. تمام افعال در نظر شهید صدر تابع نظام علّی می2

 ام علّی است.بر اساس نظ وباشند. با توجهّ به این نکته نقل و انتقال ذهنی نیز از افعال ارادی نبوده اساس قانون علّیت می حوادث عالم بر

ن آث بعدی به ر مباحد. در این نقض یک ظهور تصدیقی بیان شد که موضوع حجّیت ظهور بود؛ نقض دیگری در کالم ایشان وجود دارد که 1

 اهی یک ظهور تصوّری وجود دارد که حجّت نیست.اشاره خواهد شده که گ
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د. جریان دار« اصل عدم وجود قرینه»عقالء  در نزد مرحوم میرزا فرموده اگر احتمال قرینه منفصله باشد،

عدم »، و جزء دیگر احراز شده که بالوجدانبوده « تصدیقی ظهور»جزء اول موضوع حجّیت ظهور همان پس 

شود. در این صورت موضوع احراز شده، و حجّیت بار می شود.با اصل عقالئی احراز می است که« قرینه منفصله

اصلی نزد در این صورت نیز امّا  ؛ظهور محرز نیست اصلِکه رینه متّصله شکّ شود، در قبر خالف موردی که 

قرینه بنابر عدم وجود  ،شکّ در قرینه متّصلههنگام در  شد. عقالءابمیعقالء وجود دارد که منقّح موضوع 

وجدان احراز اصل احراز شده، و شرط دیگر نیز به اصل یا واسطه به در این صورت نیز جزء اول . رندگذامی

 .1شودیمظهور حکم به حجّیت در نتیجه و شود، می

 بر قول دوم: عدم نیاز به جریان اصلِ عدم قرینه منفصله اشکال اول

شبیه اشکال به محقّق اصفهانی را متوجّه نظر میرزای نائینی نموده که اگر مراد از اصلِ عدم شهید صدر 

قرینه منفصله یک اصل تعبّدی باشد )به وزان اصول شرعیه(، که عقالء در باب حجّیت اصل تعبّدی ندارند بلکه 

کشف ظهور تصدیقی از غیر چیزی باشد، کنند؛ و اگر مراد اصلی باشد که کاشف میبر اساس کاشفیت عمل می

زیرا غالباً ظهور   عدم قرینه منفصله نیست؛اصلِندارد. یعنی ظهور تصدیقی موجب کشف شده و نیازی به 

 .2آیدشده و قرینه بر خالف آن نمیتصدیقی ابقاء 

 تواند ظهور تصدیقی و عدم وجود قرینه منفصله باشد.نمی ظهور پس موضوع حجّیت

 

 ، بر کشفغلبه در عدم قرینه منفصلهداللت : مناقشه در اشکال اول

نی زای نائید میرشکال فوق از سوی مرحوم میرزای نائینی قابل پاسخ است. توضیح اینکه ممکن است مراا

 وجودی باشد.غلبه نبوده بلکه اصل عقالئی بر اساس  عدم قرینه اصل تعبّدیِ

                                                           

ظهور ضوع أصالة ال( من انَّ موما ذهب إلیه المحقق النائینی )قده( تبعاً للشیخ )قده الفرضیة األُولى:»267، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

متى  ولظهور حجة این کان کال هذین الجزءمرکّب من جزءین: أحدهما الظهور التصدیقی، و اآلخر عدم القرینة المنفصلة، فمتى ما أحرزنا 

شککنا فی الثانی  لتصدیقی أوالظهور شککنا فی ذلک فان شککنا فی األول من ناحیة احتمال القرینة المتصلة التی تقدّم فی المقدمة انَّها تثلم ا

الظهور و هو  وضوع أصالةمح لنا بة السابقة ینقمن ناحیة احتمال القرینة المنفصلة فال تجری أصالة الظهور بل کنّا بحاجة إلى أصل فی المرت

الة عدم القرینة دیقی و بأصر التصأصالة عدم القرینة المتّصلة و المنفصلة فانَّه بأصالة عدم القرینة المتصلة نحرز الجزء األول و هو الظهو

 «.لمنفصلةلة أو ابعدم القرینة المتصالمنفصلة نحرز الجزء الثانی فنحتاج إلى إجراء أصلین طولیّین إِلّا إِذا قطع وجداناً 

لة رینة المنفصالشک فی الق کما ان االحتمال الثانی ساقط أیضا، باعتبار انه یفترض الحاجة فی مورد:»186، ص2. دروس فی علم االصول، ج1

دیقی ا کاشفیة الظهور التصقالئیا إلّر له عمبرّ إلى إجراء اصالة عدم القرینة أوّال، ثم اصالة الظهور، مع انّ نفی القرینة المنفصلة عند احتمالها ال 

یات من الکشف بّر عن حیثئیة تعو حیث ان االصول العقال عن إرادة مفاده و أّن ما قاله یریده، و هی کاشفیة مساوقة لنفی القرینة المنفصلة.

صالة الظهور ایرجع الى  ور، بلنة، ثم اصالة الظهالمعتبرة عقالئیا، و لیست مجرد تعبّدات بحتة، فال معنى حینئذ الفتراض اصالة عدم القری

 «.مباشرة، ألنّ کاشفیته هی المناط فی نفی القرینة المنفصلة، ال انها مترتبة على نفی القرینة باصل سابق
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شکّ در صحّت  ،اگر بعد از عملکه  «قاعده فراغ»مانند  استگاهی رجوعِ اصل عقالئی به عدم غفلت 

شود. این قاعده عقالئی از باب غلبه است. غلبه به این شود، قاعده فراغ جاری شده و بنابر صحّت گذاشته می

اصلِ عدم »شود؛ و گاهی رجوعِ اصل عقالئی به غفلت نیست مانند که شخص نوعاً دچار غفلت نمی گرددبرمی

در زمان تشریع شکّ شده، در حالیکه « صعید» مثال فرض شود در معنایکه به عنوان ظ ادر باب الف «نقل

شود که در آن . در این صورت اصلِ عدم نقل جریان یافته و بنابر این گذاشته میاست «ارض»معنای فعلی آن 

ربطی  شود. این اصلِ عقالئیمحقّق نمیغالباً در الفاظ  نقل از معنی زیرا بوده است؛« ارض»زمان نیز به معنای 

 .1به غفلت ندارد

د، فلت ندارغطی به اصلِ عدم نقل نزد عقالء اصلی بر اساس غلبه وجودی بوده و ربدر نتیجه همانطور که 

بات خطاعد از بباشد؛ زیرا قرینه منفصله در غالب موارد اصلِ عدم وجود قرینه منفصله نیز بر اساس غلبه می

 .یت داردل عدم نقل بوده و کاشفینه دقیقاً مانند اصآید. پس اصل عدم قرنمی

 : اشتراط حجّیت ظهور، به عدم احراز قرینه نزد عقالءاشکال دوم بر قول دوم

دیقی را ور تصکالم مرحوم میرزای نائینی نیز دچار تهافتی درونی است. ایشان ابتدا شرط حجّیت ظه

ز ئی احرالِ عقال، به وسیله اصقرار داده و سپس فرموده این شرط هنگام شکّ در قرینه« عدمِ وجود قرینه»

عدمِ » مشروط به شود؛ که اگر عدم قرینه توسط اصل عقالئی احراز شود، باید از ابتدا گفته شود حجّیت ظهورمی

باشند، ئیه میی عقالاست. به عبارت دیگر حجّیت ظهور و اصلِ عدم قرینه هر دو از اصول« احراز قرینه منفصله

ته ینه گذاشدم قرعمشروط به عدم وجودِ قرینه شده و سپس با اصلِ دوم بنابر  و نیازی نیست ابتدا اصل اول

دهند. یعنی می نه قراررا مشروط به عدم احراز قری« اصالة الظهور»شود، بلکه عقالء در چنین مواردی از ابتدا 

 همان کالم شهید صدر در این مورد جاری خواهد شد.

ممکن بود در موضوع یکی نفسِ  عقلی و دیگری عقالئی بود،از اصلِ ظهور و اصلِ عدم قرینه، اگر یکی 

، از ابتدا عدم احراز قرینه هر دو عقالئی هستندعدم قرینه اخذ شده و توسط اصلِ دیگر احراز شود؛ امّا وقتی 

 .2شوداخذ می

 

 02/10/96  50ج

                                                           

 باشد، هرچند در نظر مختار چنین اصلی نزد عقالء جاری نیست.. این اصل عقالئی مورد قبول شهید صدر می2

 د است.دیگری در کالم شهید صدر وجود دارد که خواهد آمد؛ و آن اشکال بر قول مرحوم میرزا نیز وار . اشکال مبسوط1
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 نه منفصلهقول سوم: ظهور تصدیقی به همراه عدم علم به قری

ه نفصله )نمرینه قشهید صدر فرموده موضوع حجّیت ظهور اوالً ظهور تصدیقی بوده و ثانیاً عدم علم به 

 جود داردوری وعدم وجودِ قرینه منفصله( در موضوع اخذ شده است؛ بنابراین سه حالت ممکن است: گاهی ظه

له ینه متّصاهی قرتصدیقی حجّت است؛ و گ علم وجود دارد قرینه متّصله یا منفصله ندارد، که چنین ظهورکه 

ده و محقّق ش صدیقیتندارد امّا شکّ در قرینه منفصله وجود دارد، که چنین ظهوری نیز حجّت است، زیرا ظهور 

اشی از ین شکّ نا، که عدم علم به قرینه منفصله نیز ثابت است؛ و گاهی شکّ در وجودِ قرینه متّصله وجود دارد

 باشد:مییکی از سه امر ذیل 

شنیدن  مّل والف. غفلت سامع: ممکن است احتمال وجود قرینه متّصله ناشی از غفلت سامع هنگام تح

یرا زن دارد؛ جریا کالم، و یا هنگام نقل کالم باشد. در این صورت اصلِ عدم قرینه یک اصل عقالئی بوده که

 انسان نوعاً و اکثراً در مقام انجام یک کار دچار غفلت نیست.

را ذکر نموده امّا راوی آن را نقل  قرینه متّصله رود که متکلّممی : گاهی احتمالتوسط راوی اسقاطب. 

کند. رود. در این صورت نیز وثاقت راوی این احتمال را دفع مینکرده باشد، لذا احتمال وجود قرینه متّصله می

. در این صورت هم شهادت ایجابی گویدتوضیح اینکه فرض این است که راوی ثقه بوده و در عمل کذب نمی

باشد )یعنی هم شهادت لفظی و هم شهادت سکوتی وی حجّت است(. وی و هم شهادت سلبی وی حجّت می

فهم معنی دخالت داللت دارد که قرینه متّصله وجود نداشته زیرا شخص ثقه باید تمام قرائنی که در  سکوت وی

 .1دارد را ذکر نماید

ثال عنوان م ست. بهااحتمال قرینه متّصله ناشی از حذف اتّفاقی قرینه از روایت ج. حذف اتّفاقی: گاهی 

د کلیف وجوتاین  یک نامه از زید رسیده که هنگام رؤیت آن نصف نامه پاره بوده است. در قسمت موجود نامه

شخّص م رود در قسمت تلف شده نامه مراد از جیران راو احتمال می« همسایگان من را دعوت کن»دارد که 

 شود.د نمیمنعق نموده و برخی را استثناء کرده باشد. در این صورت اصلِ عدم قرینه جاری نبوده و ظهوری

شود، و در مورد بنابراین قوامِ اصلِ ظهور به عدم قرینه متّصله است که توسط وجدان یا اصل احراز می

« حجّیت ظهور»کند. ایشان فرموده دو اصلِ قرینه منفصله نیازی به اصل نیست بلکه حجّیت ظهور آن را نفی می

                                                           

ا تدلیس در اند. کذب در جایی است که شخصی جعل حدیث نماید، امّرا ذکر نموده« تدلیس»و « کذب». شاهد اینکه اصحاب رجال دو امر 1

دلّس یا کذّاب قه نباید مثراوی  ا کاری از این قبیل، موجب تغییر معنی روایت شود. بنابراینجایی است که جعلی رخ نداده بلکه اخفای قرائن ی

 باشد.
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؛ و 1مستقلّ از یکدیگر بوده و اصلِ ظهور در جایی جریان دارد که ظهور تصدیقی احراز شود« عدم قرینه»و 

اصلِ عدم قرینه اوالً در مورد قرائن متّصله بوده و ثانیاً در جایی جریان دارد که احتمال قرینه متّصله ناشی از 

 عبارت دیگر اصلِ عدم قرینه متّصله از صغریات اصلِ عدم غفلت است.غفلت باشد. به 

صلِ عدم به ا سپس شهید صدر با توجّه به بیان فوق فرموده کالم مرحوم شیخ که رجوع اصلِ ظهور را

رینه را قصلِ عدم جوع اقرینه دانسته و فقط اصلِ عدم قرینه را اصلی مستقلّ دانسته؛ و کالم مرحوم آخوند که ر

لوم شد ح فوق معا توضیاصلِ ظهور دانسته و فقط اصلِ ظهور را اصلی مستقلّ دانسته؛ هر دو ناتمام هستند. ببه 

هور ارد که ظیان دکه هر یک از اصلِ ظهور و اصلِ عدم قرینه یک اصل مستقلّ بوده و اصلِ ظهور در جایی جر

 شد.لت باه متّصله ناشی از غفاحراز شود؛ و اصلِ عدم قرینه در جایی جریان دارد که احتمال قرین

صله رینه منفبه ق در نتیجه در نظر ایشان موضوع حجّیت ظهور مرکّب از ظهور تصدیقی به همراه عدم علم

 است؛ قرینه متّصله هادم اصلِ ظهور بوده، و قرینه منفصله هادم حجّیتِ ظهور است.

 

 اشکال قول سوم

ان ف با ایشاختال ناتمام است، که با ذکر نظر مختار مواردبخشی از کالم شهید صدر صحیح بوده و بخشی 

 روشن خواهد شد.

 

 قول چهارم: نظر مختار

 شود:نظر مختار در ضمن اموری توضیح داده می

 

 اول: معنای ظهور

انتقال ذهن از شیئی به شیء دیگر است. در هر داللت یک دالّ و یک مدلول وجود دارد که ذهن « داللت»

« داللت تصوّریه»، که در صورت اول 1تواند تصوّر یا تصدیق باشدشود. مدلول فقط میول منتقل میاز دالّ به مدل

 شود.محقّق می« داللت تصدیقیه»و در صورت دوم 
                                                           

شاره ث االصول اب مباح. در برخی تقریرات ایشان اشاره نشده که کدام ظهور تصدیقی موضوع حجّیت ظهور است، امّا در عبارتی در کتا2

 ور استعمالی باشد؛ یعنی یک حجّت وجود دارد که موضوع آن مجموع ظهوو جدّی می شده که موضوع حجّیت ظهور، مجموع ظهور استعمالی

ال إنّه ال بد أن تجری أوّفو التحقیق أنّ کلتا الدرجتین موضوع للحجیّة :»174، ص2جدّی است نه اینکه دو حجّت باشند. مباحث االصول، ج

االستعمالی و  ین المدلولبطابقة و ینقّح بذلک موضوع أصل ثان و هو أصالة الم أصالة المطابقة بین المدلول التصوّری و المدلول االستعمالی،

د که ظاهر کالم ایشان این است ( استدراک نمودن52البته استاد در جلسات بعدی )جلسه «. المدلول الجدّی، فیثبت بذلک المراد الجدّی للمولى

 .باشندکه هریک از ظهور استعمالی و جدّی، مستقلّاً حجّت می
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شود. ی( میباشد که تقسیم به ظنّی و یقینی )جزمدر علم منطق یک اذعان )اذعان به نسبت( می« تصدیق»

ان از ول اطمینلم اصعاست زیرا در علم منطق اطمینان داخل در ظنّ است. در  اطمینان به نسبت نیز تصدیق ظنّی

شود؛ زیرا یمنان( حیث حجّیت مانند قطع است، بنابراین تصدیق تقسیم به ظنّی و علمی )اعمّ از قطع و اطمی

د: امر باشبندی، مدلول ممکن است یکی از سه شود. با توجّه به این تقسممعنای عرفی علم شامل اطمینان می

صدیق تو « نصّ »تصدیق علمی همان تصوّر؛ تصدیق ظنّی؛ و تصدیق علمی )تصدیق جزمی و تصدیق اطمینانی(؛ 

 شوند.است. پس تصدیق علمی و تصوّر، ظهور نامیده نمی« ظهور»ظنّی همان 

بق ، مطابر مدلول تصوّری در کالم شهید صدر« ظهور»شود اطالق با توجّه به توضیح فوق، معلوم می

ر ظهور ذک ریفی برتع« التعریفات»ارتکاز علمای اصول نیست. به عنوان مثال میر سید شریف جرجانی در کتاب 

 نموده که شامل داللت تصوّری نیست:

 ؛2«الظاهر هو اسم  لکالمٍ ظهر المراد منه للسامع بنفس الصیغة و یکون محتمالً للتأویل و التخصیص»

ورد مشود ظاهر در م میمعلو« لکالمٍ»با قید  و داللت همان ظهور است. ه،همان دالّ بود« الظاهر»مراد از 

ود ج فهم مقصبرای خرو« بنفس الصیغة». اینکه گفته شده بلکه فقط در مورد کالم است رودیک کلمه به کار نمی

لی همان مراد موداند می که عبد از خارج« اکرم زیداً »متکلّم به قرائن خارجی است، به عنوان مثال موالیی گفته 

ر هم وی ظاهباشد. در این صورت عبد از نفسِ کالم مولی و قرائن لفظی نفهمیده لذا این فزید بن عمرو می

ب نیز ه استحبااراد نیست. مراد از احتمال تأویل در ظهور نظیر اینکه امر ظهور در وجوب دارد، امّا احتمال

ه امّا لماء داشتعتمام امِ وجوبِ اکرظهور در « اکرم کلَّ عالمٍ»اینکه نظیر وجود داشته؛ و مراد از احتمال تخصیص 

 د.از آنها باشبرخی وجوب اکرام ممکن است مراد فقط 

 

 03/10/96  51ج

 ظهور یماتِقستدوم: 

  شود:مطرح شده که هر تقسیم مستقلّاً توضیح داده میبرای ظهور دو تقسیم 

 

                                                                                                                                                                                     

 محقّق شده است.« تداعی معانی». اگر مدلول غیر تصوّر و تصدیق باشد، داللت رخ نداده بلکه در اصطالح علم اصول 1

 .61. کتاب التعریفات، ص2
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 ظهور استعمالی و جدّیتقسیم اول: 

 و «کالم»  دو امرِدر هر خطابی الاقلّشود. می« جدّیظهور »و « استعمالی ظهور»تقسیم به « ظهور»

وده، و ببه الفاظ  مرتبطظهورِ « استعمالی ظهور». وجود دارد« ظفّتل»و  «الفاظ» دیگر ، و به عبارت«تکلّم»

 است.ظ و تکلّم فّمرتبط به تلنیز ظهورِ « ظهور جدّی»

لفظ »باشد: یمدو قسم  یرادا «لفظ»در حکمت قدیم بوده و « کیفیات»ت از توضیح اینکه الفاظ در حکم

ده، که بواز مقوالت عرضی  «کیف» انی است؛که کیف نفس «لفظ مسموع»محسوس است؛ و  کیفکه  «خارجی

م در عل« لفظ»البته در ذهن عارض بر قوّه سامعه است. لفظ مسموع نیز ده، و بر هوا شعارض لفظ خارجی 

مانند باشد، می« فعل»ه یا مقول «ن یفعلأ»از مقوله انسان بوده و فعل  نیز« تکلّم» خارج وجود ندارد. امروز در

ر خارج دچه ایجاد لفظ باشد )ایجاد لفظ می« تکلّم»یا  «ظفّتل». همین مقوله هستندکه  «راه رفتن»و  «نشستن»

 .(بنابر حکمت قدیم، و چه ایجاد لفظ در ذهن بنابر علم امروز

لفظ نیز در ذهن آن اصولیون همین که لفظی در افق ذهن ایجاد شود، بالفاصله معنی یا مضمون در نظر 

اللت لفظیه است. که این د ،شودمنتقل می «تصوّر معنی»به  «لفظ مسموع»شود. به تعبیر دیگر ذهن از حاضر می

به . در این صورت، شنودآن را می یامعرا ایجاد کرده و س «زید انسانٌ» به عنوان مثال فرض شود متکلّمی لفظِ 

، و د. تا این مرحله داللت تصوّریه بودهشوسامع حاضر میدر ذهن  «زید انسان»معنای  الفاظ، محضِ شنیدن

به عنوان شود. پیدا می اتیدر مرحله بعدی الفاظ را مورد نظر قرار داده و تصدیقذهن  نیست.در میان  یتصدیق

و  ست؛ا هدرببه کار  ، الفاظ رابا توجّه به معانی عرفیهکه متکلّم کند وده و تصدیق مینظر به الفاظ نممثال ذهن 

حقیقت معنای حقیقی و ) نداالفاظ به نحو حقیقت یا به نحو مجاز استعمال شده کهاین به شودتصدیق پیدا می

و  «مفهوم»و  «معنی»نظر مختار عنوان دیگری در کنار  . در(مجازی در جای خود توضیح داده شده است

به الیه ذهن در الفاظ اسمی است. مشارٌکالم همان محکی . «محکی»وجود دارد که عبارت است از « مدلول»

تفاوت است. م «االنسان کلیٌ»و  «االنسان نوعٌ » و« االنسان یموت»جمالتِ در « انسان»عنوان مثال محکیِ لفظِ 

، فالن شیء عنوانآن که محکی است  به اینه تصدیق دیگری نیز با توجّه به الفاظ وجود دارد کتصدیق پس 

. شندابمی «ظهور استعمالی»شود پیدا میکلمات و الفاظ  با توجّه بهذهن  برای کهتصدیقات این تمام  .1باشدمی

ظهورات استعمالیه، چندین ظهور و تصدیق است که با توجّه به الفاظ و کلمات صادره از متکلّم برای در نتیجه 

ست. در مرحله بعد ذهن توجّه به اکرده متکلم ن فعلِذهن توجّهی به هنوز تا این مرحله نیز  شود.دا میسامع پی

یا و ر مقام اخبار کند که مثالً متکلّم د( نموده و تصدیق میکه فعل ارادی و اختیاری متکلّم است)ظ و تکلّم فّتل

                                                           

 . استاد در جلسه راهنما فرمودند تعیین محکی در مرحله ظهور جدّی است.1
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است. این  یا مانند آن استهزاء، و در مقام حکومت یاو مقام تقیید ، و در یا اطالق و در مقام تعمیمو  ،انشاء

 هستند. «ظهورات جدّیه»ذهن تصدیقات 

داللت تصوریه گیرند: در نتیجه سه داللت تصوّریه و داللت استعمالیه و داللت جدّیه بدین ترتیب شکل می

استظهارات مرتبط به وارد کرده و ذهن به الفاظ نظر سپس در مرحله بعدی  ؛1شودبه محض ایجاد لفظ، پیدا می

ظهورگیری از تکلّم  نهایی مرحلهو  همان الفاظ صادره از متکلم است؛که موضوع این ظهورگیری  ،شودالفاظ می

مرتبط به ظهور  «محکی»و  «کنایه»و  «مجاز»و  «حقیقت» هایبحثباشد؛ بنابراین متکلّم می 2فعل گفتارییا 

 .اندمرتبط به ظهور جدّی« مفهوم»و  «استهزاء»و  «استفهام»و  «ءانشا»و  «اخبار»های بحثو  ،استعمالی بوده

 

 ظهور نوعی و شخصیتقسیم دوم: 

ن ثر سامعیاک در جایی است که «ظهور نوعی». داردر به اعتبار شخص مستظهِ   دیگریتقسیمِ «ظهور»

اری استظه چنین یا تعداد اندکی در جایی است که فقط این فرد «ظهور شخصی»، و چنین استظهاری داشته

 شته باشند.دا

اکثریت که در جایی است ظهور نوعی فعلی توضیح اینکه اعمّ از فعلی و تقدیری است.  «ظهور نوعی»

از  افراد اکثریتاگر جایی است که در نوعی تقدیری ظهور کنند؛ و عبارت تلقّی میاین از افراد فالن معنی را 

به عنوان مثال فرض شود ند. کناز این کالم برداشت مییز چنین ظهوری آنها ن ،مطلّع شوند (دانندکه نمی)نکاتی 

باشد میدنبال وی به بوده و دشمن داند که مولی با زید بسیار می شعبددر حالیکه  «اکرم فقیراً»موالیی بگوید 

از این کالم، اطالق کالم بوده که  افراد اکثریتدر این صورت، ظهور نوعی فعلی برای و را به قتل برساند. اتا 

ولی نسبت به زید بسیار دشمن است، این اطاّلع را داشتند که م افراد امّا اگر اکثریت ؛دشومیفقیر هم شامل زید 

این برداشت یک ظهور نوعی تقدیری است. ند. کردمیاز این کالم استظهار زید را از غیر   افرادِخصوصِآنها نیز 

 .3شودشامل ظهور فعلی و تقدیری می ظهور نوعیبنابراین 

                                                           

م نائم صادر اند که هرچند لفظ از متکلّشود و برخی این تعمیم را دادهق می. همانطور که گفته شد داللت تصوّریه به محض ایجاد لفظ، محق2ّ

رچند سامع ده شده که هشود؛ این کالم صحیح بوده و حتی در نظر مختار تعمیم دیگری نیز در داللت تصوّریه داشود، داللت تصوّریه پیدا می

اینکه تصوّر الفاظ  لکه باالتردارد )بند، امّا سامعِ نائم تصدیقی نسبت به کالم  نیز نائم باشد، تمام الفاظ را شنیده و داللت تصوّریه وجود دار

 چیزی غیر از شنیدن الفاظ نیست(.

 باشد.. فعل گفتاری در مقابل فعل رفتاری است. فعل رفتاری مانند دویدن و نشستن و راه رفتن می3

روایات دست عوام داده شده، و استظهار آنها مالک قرار داده شود. به عنوان . با توجّه به توضیح فوق، اینگونه نیست که ظهورات کتاب و 1

بیند )مانند انسان(؛ در حالیکه برخی علماء شنود و مینماید که خداوند متعال میاستظهار می« إنّه سمیعٌ بصیرٌ»مثال عوام از آیه شریفه 

این شده که خداوند متعال عالم به مسموعات و مبصرات است )و نباید اشکال شود اند موجودِ مجرّد سامعه و باصره ندارد، پس مراد آیه فرموده
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 باشد.بوده و اعمّ از فعلی و تقدیری میمعیار ظهور نوعی در نتیجه 

 

 سوم: قرینه و ظهور

 ل و منفصلقسیم به متّصت «قرینه»ر علم بالغت شود. دبررسی می رابطه بین قرینه و ظهوردر مقدمه سوم 

 رینه خصوصق، و دهتقسیم به متّصل و منفصل ش «قرینه»ل بلکه قوام قرینه به اتّصال است. در علم اصو نشده

 فظ نیست بلکه گاهی امور دیگر است.ل

امّا در داللت تصوّریه اثری ندارد. به عنوان مثال  بوده در ظهور استعمالی و جدّی اثرگذار «هقرینه متّصل»

ه و با لفظ اسد حقیقی بود عمالِاستوجود نداشت، « فی المدرسة» قیدِ ،«رأیتُ اسداً فی المدرسة»اگر در جمله 

 شده است؛ «ظهور استعمالی»تغییر در  قرینه متّصله موجب پس شود.، استعمال آن مجازی میاین قیدوجودِ 

وجود نداشت، « و لیکن الفقیر عادالً»قیدِ اگر  «اکرم الفقیر و لیکن الفقیر عادالً»مثال دیگر اینکه در جمله 

در بوده بلکه در مقام اطالق نشود که ، امّا با وجودِ آن استظهار میمقام اطالق بودهمتکلّم در شد که استظهار می

 .شودمی «جدّیظهور »متّصله گاهی نیز موجب تغییر در  مقام تقیید است. پس قرینه

شود. در نظر مشهور نقش قرینه ای است که بعد از اتمام کالم و انعقاد ظهور، پیدا میقرینه «قرینه منفصله»

کند. یعنی ظهور )استعمالی یا ساقط می )از زمان تحقّق قرینه منفصله( ظهور را بقاءًحجّیت منفصله این است که 

 مهمّ بررسی این مطلب است که بحثِشود. ساقط میاز حجّیت جدّی( تا زمان ورود قرینه حجّت بوده، و سپس 

. این دشباآن می یا وصولبوده و قرینه منفصله  ورودِ شود، صرفِ صدور و آنچه موجب سقوط حجّیت ظهور می

فعلی شدن یک شیء( مشروط به منجّز و معذّر )یعنی حجّیت فعلی شدنِ که  در تمام حجج وجود دارد نکته

حجّت بوده و خبر غیرثقه  «خبر ثقه». به عنوان مثال ندارد هممنفصله  به قرینه یاختصاصوصول آن بوده و 

و وثاقت مخبِر هم واصل شود. ممکن است  هدوخبر موجود بفقط زمانی است که حجّت نیست. معذّر و منجّز 

باشد امّا وثاقت راوی واصل نشود، در این صورت حجّت نیست. به تعبیری خبر ثقه باید وجود داشته خبر 

باشد.  «صلباأل»یا و  «ألمارةبا»یا و  «بالوجدان»ممکن است حجج نیز شود. وصول فعلی جّت واصل شود تا ح

بر اقع است؛ یعنی ممکن نیست چیزی در ومنوط به وصول  (بدون استثناءپس فعلی شدنِ حجّیتِ تمام حجج )

 ، امّا زید علم به آن حجّت واقعی بر خودش، نداشته باشد.حجّت باشدزید 

 

                                                                                                                                                                                     

چنین استظهاری  کند؛ زیرا این ظهور نوعی تقدیری بوده و اگر عرف مطّلع از آن قاعده شود نیزکه عرف چنین مطلبی را از آیه برداشت نمی

کند صرات هم بر موجود مجرّد محال است، لذا آیه معنای دیگری پیدا مینماید(. سپس در حکمت متعالیه گفته شده علم به مسموعات و مبمی

 کند.شود، امّا اگر مطّلع از آن قاعده شود، چنین استظهاری میکه عرف حتی با توضیح نیز متوجّه آن نمی
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 04/10/96  52ج

 چهارم: موصوف به حجّیت

عداد ت دارای نوعاً کالم. هر شودمیظهور عبارت از داللت ظنّیه بوده و تقسیم به ظهور استعمالی و جدّی 

، و یا ای ظهور استعمالیاست. حجّیت وصفی برجدّی برخی استعمالی و  از آنها که برخیباشد میظهور بسیاری 

ین رسد از بین اباشد. به نظر میمی و یا هر دو به صورت مجموعی ،ستغراقیهردو به صورت اظهور جدّی، و یا 

باشند، یجّت محچهار احتمال، احتمال چهارم صحیح بوده و تمام ظهورات استعمالی و جدّی به نحو مجموعی 

 ند.شابر اثرگذار داشته و در تنجیز و تعذیرا حجّیت اتّصاف به قابلیت امّا ظهورات استعمالی و جدّی که 

 

 علّت مجموعی و استغراقی

به عنوان . شودمیی علّیت تقسیم به مجموعی و استغراقدر جایی که شیء چند علّت دارد،  توضیح اینکه

با اضافه شدن نیرو حرکت ماشین ثابت ، امّا کیلو نیرو دارد 100فرض شود ماشینی برای حرکت نیاز به مثال 

است.  فراین دو ننیروی حرکت ماشین مستند به و ین را حرکت داده شود. دو نفر ماشبوده و سرعتش بیشتر نمی

ی علّیت استغراقی است. به نحو استغراقو گاهی  ،مجموعیبه نحو علّیت نیروی این دو نفر گاهی در این صورت، 

نیروی  ی برایحرکت ماشین معلولو هرچند فعالً کیلو نیرو وارد کرده،  100نفر هر یک از دو در جایی است که 

کافی است؛ علّیت مجموعی در جایی است که معلول هریک به تنهای نیز برای حرکت ، امّا نیروی باشدهر دو می

نیرو وارد نماید، علّیت نیروی دو نفر برای حرکت  کیلو 50از دو نفر  هر یک رگبا حذف یکی، از بین برود. ا

و  90و یا یکی  ،کیلو 90و یا هر یک  کیلو، 20دیگری  کیلو و 80یکی  ماشین، مجموعی است. همینطور اگر

حرکت  ،یعنی با حذف یکی) حو مجموعی استبه نها صورتاین تمام در علّیت ند، کنکیلو نیرو وارد  40دیگری 

 .1رود(ماشین از بین می

 

 تطبیق علّت مجموعی بر ظهورات استعمالی و جّدی

نسبت به فقیر داشته و این ظهور ور در اطالق ظه «م الفقیرااکریجب » با توجّه به توضیح فوق، جمله

به تکلیف فعلی حجّت یعنی اگر  شد،ابمیبه معنای معذّر و منجّز  «حجّت»حجّت بوده و منجّز و معذّر است. 

فرض شود شود. موجب تعذیر آن می ،و اگر به عدم تکلیف فعلی تعلّق گیرد ، موجب تنجیز آن شده؛تعلّق گیرد

                                                           

ذف مجموعی است؛ زیرا با ح به نحوکیلو نیرو وارد نمایند، باز هم علّیت آنها  100کیلو و دیگری  10. با توجه به توضیح فوق، اگر یکی 1

ت دوم لّو به لحاظ ع شود. البته در این موارد ممکن است گفته شود به لحاظ علّت اول استغراقی،یکی )یعنی دومی( حرکت ماشین متوقّف می

 مجموعی است.
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است. در این صورت، منجِّز  دلاسق بوده، و دیگری عمرو که عاد دارد یکی زید که ففقیر وجودر خارج دو 

در کالم )یعنی فقیر به معنای نیازمند  «اصالة الحقیقة»، به همراه ظهور کالم در« ظهور اطالقی»اکرام زید وجوب 

یجب »جمله در البته . شدابمالی استفاده شده، نه فقیر در وجود و محتاج به علّت که معنای مجازی آن است( می

که ظهور  «اصالة الحقیقة»یکی  :است «فقیر»چندین ظهور وجود دارد، که دو ظهور مرتبط با عنوان  «اکرام الفقیر

را در « فقیر»داللت دارد متکلّم عنوان « اصالة الحقیقة»و دیگری اطالق که ظهور جدّی است.  ،استعمالی بوده

، و اطالق نیز داللت دارد مراد متکلّم مطلق فقیر بوده نه یک حصّه عنای مجازیمنه در  معنای حقیقی به کار برده

به  ظهوروجوب اکرام زید به هر دو آید. پس با تمسّک به این دو ظهور، وجوب اکرام زید به دست میاز فقراء، 

به . روداز بین میوجوب اکرام  از این دو ظهور از بین برود، منجِّز، یعنی اگر یکی بستگی دارد نحو مجموعی

نیست، تنجّز تکلیف  جبوم ، امّا تحقّق موضوعبودهآن دائر مدار فعلیت موضوع  یحکمهر فعلیت عبارت دیگر 

ظهور در معنای حقیقی و پس منجِّز وجوب اکرام زید، مجموع . است منجِّزبلکه برای تنجّز یک تکلیف نیاز به 

 ظهور در اطالق است.

مدلول  ( فقط یک ظهور منجِّز است. توضیح اینکهاست یکه فقیر عادل)عمرو وجوب اکرام نسبت به 

زیرا عنوان  ظهور در حقیقت است؛وجوب اکرام عمرو است. منجِّز این وجوب فقط  «یجب اکرام الفقیر»التزامی 

احتمال )یعنی  ستشد، به این بیان که قدر متیقّن از اطالق اابمی«( کالنصّ »)یا  فقیر نسبت به فقیر عادل نصّ 

برای تنجّز . پس ندارد که شارع اکرام فقیر فاسق را واجب نموده، امّا اکرام فقیر عادل را واجب نکرده باشد(

 .شود، و فقط از یک ظهور در حقیقت استفاده میدوشمیاز اطالق استفاده نوجوب اکرام عمرو 

بوده و به افرادی  نیز دارای« عادلفقیر »حصّه زیرا  ؛تسامحی استفوق مثال  شودالبته با دقّت معلوم می

بسیار عزیز مثال دقیق اینکه فرض شود یک فقیر خاصّ )مثالً عمرو( نزد موالیی . شودمیعمرو اطالق شامل 

در این صورت، منجّز وجوب اکرام عمرو  .شدابمیعمرو فقیر  «اکرم الفقیر»بوده و قدر متیقّن از خطاب مولی در 

 یقی است.فقط همان ظهور در معنای حق

 

 بندی: حجّیت مجموع ظهور استعمالی و جدّیجمع

( ی)نه استغراقحجّت بوده و حجّیت آنها به نحو مجموعی استعمالیه و جدّیه بنابراین تمام ظهورات 

به عنوان مثال اگر . فعلی دخیل بوده و اثرگذار باشنددر حکم شرعی باشد، با این شرط که آن ظهورات می

تنجیز وجوب اکرام زید، ، امّا این ظهور جدّی در در این جمله اکرام نیز اطالقی دارد «الفقیر اکرم»بگوید  ییموال

 ی برایاطالقظهور و  ؛اکرام ی برایاطالقوجود دارد: ظهور سه ظهور  «یجب اکرام الفقیر»در مثال نقشی ندارد. 
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 وجوب اکرام زید نجّزِم موجب تاز بین این سه ظهور، مجموع ظهور دوم و سو ؛و ظهور فقیر در حقیقت ؛فقیر

 است.

در مثال در حالیکه  ؛1باشندمی ی حجّتاست که ظهورات به نحو استغراقظاهر کالم شهید صدر نیز این 

وجوب اکرام زید منجَّز نخواهد شد و حجّتی بر تکلیف نباشد،  و ظهور در اطالقباشد  در حقیقتاگر ظهور فوق 

اگر فقط ظهور در اطالق بوده، و ظهور در حقیقت نباشد، نیز حجّت و همینطور ؛ فعلی وجود نخواهد داشت

 منجّزی وجود نخواهد داشت.

اهی در امّا گ شوند نه جمیع ظهورات؛میت یحجّ استعمالیه و جدّیه متّصف به در نتیجه مجموع ظهورات 

ه بپس  شوند.می مجموع سه ظهور حجّتکالم دیگر یا نسبت به فرد دیگری و در  ،مجموع دو ظهورکالم یک 

 حسب موارد، تعداد ظهورات حجّت ممکن است تفاوت نماید.

 

 ظهورات منجِّز و ظهورات معذِّر

اهی نیز گده، و حجّت هستند، یعنی گاهی موجب تنجّز تکلیف فعلی ش مجموع ظهورات استعمالیه و جدّیه

ود شید بررسی شوند. اگر مفادِ دلیل یک تکلیف باشد، برای تنجّز تکلیف فعلی باموجب تعذّر تکلیف فعلی می

ی فعلکلیف بت به تظهورات نس آن مجموعتا فعلیت حجّیت اثر دارد، کدامیک از ظهورات استعمالیه و جدّیه در 

م جوب اکرانجِّز وممثال فوق برای تنجّز تکلیف بوده که مجموع ظهور در حقیقت و ظهور اطالق، ) شوندمنجّز 

 .(زید شدند

یت ل در حجّ ه دخیاگر مفاد دلیل، تکلیف نبوده بلکه ترخیص باشد، مجموع ظهورات استعمالیه و جدّیه ک

« لفقیرالیجب اکرام ا»د خطاب ال فرض شوشوند. به عنوان مثتکلیف هستند، موجب تعذّر تکلیف فعلی می

ع موصورت، مج باشد. در ایناکرام فقیر عادل واقعاً واجب است، و زید نیز فقیر عادل میکه صادر شده درحالی

 .ندتسهلی معذِّر تکلیف فع )ظهور در حقیقت عنوان فقیر، و ظهور در اطالق فقیر( ظهورات این خطاب

 

 05/10/96  53ج

                                                           

المنفصلة  لعلم بالقرینةاصدیقی و عدم و بعد أن تلخّص أنّ موضوع الحجّیة مرکب من الظهور الت:»173)قسم ثانی(، ص2. مباحث االصول، ج1

لتحقیق أنّ کلتا ا. ..... و لجدّی؟ابقی الکالم فی أّن أیّا من درجتی الظهور التصدیقی هی الموضوع للحجّیة هل الظهور التصدیقی لالستعمال أو 

موضوع أصل  کو ینقّح بذل تعمالی،المدلول االسالدرجتین موضوع للحجیّة فإنّه ال بد أن تجری أوّال أصالة المطابقة بین المدلول التصوّری و 

 «.ثان و هو أصالة المطابقة بین المدلول االستعمالی و المدلول الجدّی، فیثبت بذلک المراد الجدّی للمولى



 149 .......صفحه:.......................................................................69-79 سال تحصیلی –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

149 

 

 یت ظهورپنجم: موضوع حجّ

شوند. ییت مهمانطور که گفته شد مجموع ظهورات تصدیقی )اعمّ از استعمالی و جدّی( متّصف به حجّ

 شود ظهور نسبت به چه کسی حجّت است.اکنون بحث در موضوع حجّیت ظهور است، یعنی بررسی می

 

 مقدمه: حجّیت ظهور مشروط به عدم قرینه منفصله بر خالف

 یک خطابی یموالبر خالف نباشد. فرض شود  منفصله است که قرینه حجّیت ظهور مشروط به این

باشد، قرینه منفصله نیز از افراد بیان نماید. همانطور که خطاب دارای ظهور میو سپس قرینه منفصلی  ،داشته

اول در بقاء خطاب موجب سقوط حجّیت از و  ظهور است. در این صورت خطاب قرینه منفصله حجّت بوده

آمده، که موجب « التکرم زیدا» سپس خطاب منفصلِو  بوده« اکرم الفقیر»خطاب اول ه عنوان مثال ب شود.می

از زمان علم  شود خطاب اول بقاءً از حجّیت ساقط شود. همانطور که در مباحث قبل اشاره شد، خطاب دوممی

)از جمله خطاب قرینه حجج مام تزیرا فعلیتِ  شود )نه از زمان صدور آن(؛میحجّیت ساقط از به قرینه منفصله، 

 .منوط به وصول استمنفصله( 

تمام احکام تکلیفی و مشروط به علم مکلّف است؛ یعنی « حجّیت»از بین احکام تکلیفی و وضعی، فقط 

اند. به عنوان مثال مالقات نداشته و بر جاهل نیز جعل شدهمکلّف ربطی به علم غیر حجّیت، وضعی تمام احکام 

تفاوت احکام تکلیفی و وضعی در این است که به آن نباشد. مکلّف عامل ند شود، هرچمیاست با دم موجب نج

)یعنی وجوب و حرمت( اثر احکام تکلیفی تنجیز و تعذیر در احکام وضعی اثر ندارد، امّا در علم و جهل مطلقاً 

ه وصول و علم شرط در پس این تفاوت بین حجّیت و سائر احکام وضعی و احکام تکلیفی وجود دارد، ک دارد.

 باشد.« باالصل»یا  «باالماره»یا  «بالوجدان»وصول نیز ممکن است حجّیت است. 

. البته نیاز نیست استبوده و وصول شرط حجّیت فعلیه در آن قرینه منفصله نیز مانند سائر حجج بنابراین 

 «ظهور واصل»یا  «ثقه واصل خبر»شود همانطور که گفته نمیحجّت است، « قرینه منفصله واصله»گفته شود 

قرینه منفصل نیز . پس خبر ثقه و ظهور حجّت هستند، امّا وصول شرط فعلیت حجّیت در آنهاست؛ و حجّت است

از  ، ظهور بقاءً است. پس با وجود قرینه منفصلهدر آن ت یحجّ  وصول شرط فعلیتِ  امّا ،خودش حجّت است

 شود.حجّیت ساقط می
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 شکّ در قرینه منفصله

دارد  کّ وجودعنی شآن باشد یشکّ در وجود به دو نحوه ممکن است: اول اینکه شکّ در قرینه منفصله 

فصله صادر قرینه من شود در آینده از متکلّمیا نشده؛ و دوم اینکه شکّ می که قرینه منفصله از متکلّم صادر شده

 شود؛

ا ی« نبالوجدا»عدم قرینه منفصله اینکه به است ل مشروط قبحجّیت خطاب الف. در صورت اول، 

قرینه  ه و اودش احراز وجدانی به این صورت است که از متکلّم سوال. احراز شود« باالصل»یا  «باالماره»

اشته ه وجود دنه منفصلبه عدم قریاطمینان به این صورت است که اماره منفصله را نفی نماید؛ و احراز به وسیله 

ه یا یک ثق ، واست( بوده، و در نظر مختار نیز سبب نوعی آن از اماراتامارات از  نزد مشهورباشد )اطمینان 

رت به این صو نیزاصل به وسیله  ؛ و احرازای ذکر ننمودخبر دهد که مولی بعد از آن خطاب هیچ قرینه منفصله

قالئی بر صل عا مثالًیا عدم ورود قرینه منفصله شده و ستصحاب ، اشکّ در آمدن قرینه منفصلهاست که هنگام 

 قرینه منفصله باشد.عدم 

صله رینه منفتواند عدم ق؛ اصل عقالئی نمیشوداصل ثابت نمی وسیله بهعدم قرینه منفصله در نظر مختار، 

عقالء  بین در (له نمایدکه نفی قرینه منفص« اصالة عدم القرینة»)یعنی  اصل عقالئیرا اثبات نماید، زیرا چنین 

 اصلن مورد در ایزیرا استصحاب تواند عدم قرینه منفصله را ثابت نماید، نیز نمیی ؛ و اصل شرعوجود ندارد

؛ نه قبل است خطاب )الزمه عقلی یا عقالئیِ استصحاب عدم قرینه منفصله، حجّیت مثبت بوده و اعتباری ندارد

 «دانبالوج»ه ه منفصلقرینعدم اید بنابراین ب. اینکه حجّیت خطاب قبلی از آثار شرعی عدم قرینه منفصله باشد(

 ه نباشد.این است که قرینه منفصل  خطاب قبل،شرط بقاء حجّیتِ ؛ زیراشوداحراز « باالماره»یا و 

منفصله تا چند روز قرینه در صدور  شودشکّ میقرینه منفصله وجود ندارد، امّا ب. در صورت دوم که 

دارد در  احتمالآمده در حالیکه « اکرم جیرانی»خطاب . به عنوان مثال بعد، خطاب قبل بر حجّیت باقی است

زیرا ماند؛ ، در این صورت خطاب اول بر حجّیت باقی میو اکرام زید تحریم شود بیاید« التکرم زیداً»آینده 

یت حجّقرینه منفصله، خطاب اول از شود یعنی از آنِ حدوث می قرینه منفصله موجب سقوط از حجّیت در بقاء

 .1تا زمانی که قرینه منفصله نیاید، حجّیت ظهور خطاب قبل باقی استپس  شود.ساقط می

                                                           

رده و کتغییری ن ر ثبوت. اگر علم به صدور قرینه منفصله وجود داشته باشد، در فرض بحث که تخصیص اکرام زید است، باید حکم شرعی د1

ز عالم ثبوت تغییر منفصله نی قرینه در اثبات تغییر نماید. یعنی باید علم وجود داشته باشد که در عالم ثبوت، اکرام زید واجب نیست تا با ورود

جّت نخواهد ای حمارهف، هیچ اوجود داشته و با فرض علم به خال« اکرم جیرانی»نکرده باشد. در این فرض از ابتدا علم به خالف اماره یعنی 

 بود. این از محلّ بحث خارج است.
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عد از بمکن است مبه عنوان مثال به نحو تجویزی است. نیز گاهی قرینه منفصله به نحو تحریمی و گاهی 

ر هر دبیاید. « دالیجب اکرام زی»بیاید، و ممکن است خطاب « یحرم اکرام زید»خطابِ « اکرم جیرانی»خطاب 

 ود.اهد برت، تا وقتی قرینه منفصله صادر نشده باشد، خطاب قبل حجّت بر وجوب اکرام زید خودو صو

 

 بندیجمع

رط شزیرا ید؛ نماز احرا عدم قرینه منفصله را باید منفصله دهد، احتمال وجود قرینه شخصی اگردر نتیجه 

 د،دهآینده  درنفصله میک قرینه امّا اگر احتمال صدور  ، این است که قرینه منفصله نباشد؛ظهوریک حجّیت بقاء 

 .()زیرا فرض این است که فعالً علم به عدم قرینه منفصله دارد عدم احراز قرینه کافی است

 ؛ستااتمام نکافی است،  برای حجّیت ظهور« قرینه منفصله عدم احراز»پس اینکه شهید صدر فرموده  

. است فصلهمن رینهقعدم وجود   خطاب قبل،بقاء حجّیتِ وجود ندارد؛ زیرا  شود قرینه منفصلهباید احراز بلکه 

مانی تا ز کردندحص میسریع فتوا نداده بلکه ف ،اطالقیک ظهور و یا یک دأب علماء نیز همین بوده که با وجود 

 .(نیستمنفصله تا احراز کنند قرینه )یعنی  که یأس از قرینه پیدا شود

جموع ظهورات استعالیه و م»شود موضوع حجّیت ظهور مرکّب از فوق، معلوم میبا توجّه به تمام مباحث 

 .1باشدمی« عدم قرینه منفصله»و « در حجّیت لیجدّیه دخ

 

 «ظهورال اصالة»اصول لفظیه و جهت سوم: 

 «ستخدامعدم اال لةاصا»و  «العموم اصالة»رد مانند وجود دا «اصالة الظهور»اصول لفظیه دیگری در کنار 

 «الظهور ةاصال». تفاوت «القرینةعدم  اصالة»و  «نقلالعدم  اصالة»و  «االطالق اصالة»و  «عدم التقدیر اصالة»و 

 باید بررسی شود.سائر اصول لفظیه با 

 

 مقدمه: توضیح اصل لفظی

 توضیح داده شود:« اصل لفظی»و « اصل»برای توضیح اصل لفظی نیاز است 

داللت یک ظهور باشد. مشکوک می یک واقعهبه معنای رویکرد و عملکرد اشخاص نسبت به  «اصل»

ظاهر، موقفی در مقابل احتمال خالف  آن وجود دارد. عقالء و مردمبه بر خالف بوده که احتمال معتنیظنّیه 

                                                           

ه عدم کخصی است بوده و موضوع حجّیت نیز ش« مجموع ظهورات استعمالی و جدّی». استاد در جلسه بعد فرمودند موصوف به حجّیت 1

 قرینه منفصله را احراز کرده باشد.
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حمل بر معنای حقیقی دارند. به عنوان مثال موقفِ عقالء در مقابل احتمال مجازی بودن یک کالم، این است که 

 است.« اصالة الحقیقة»که نام این موقف  کنند،می

فظی اصل ل همان موقف عقالئی در باب محاورات در مقابل احتمال خالف ظاهر است. پس «اصل لفظی»

ء در موقف عقال؛ زیرا شودمی «اصل عقالئی»به تعبیر  از اصل لفظی، گاهیهمان اصل در باب محاورات است. 

 است. و محاوره باب الفاظ

نیدن ه محضِ شبنبوده و  زیرا داللت تصوّریه در اختیار آنها؛ دارندن یموقفدر مرحله داللت تصوّریه عقالء 

ته داش ابل آنی در مقموقفوجود ندارد تا عقالء حتمال خالفی اشود. در داللت علمیه نیز لفظ، معنی تصوّر می

قف و . موارندموقف د (دوجود دارآن ه بر خالف بنیکه احتمال معت)فقط در داللت ظنّیه  بنابراین عقالء باشند.

 ئی است.قف عقالیک مو« اصالة الحقیقة»همان اصول لفظیه است. به عنوان مثال  ،رجعیتی که عقالء دارندم

در ست. ای ضعیف که احتمال معنای حقیقی قوی و احتمال معنای مجاز گفته« رایتُ اسداً»فرض شود متکلّمی 

کنند. این یم «رساً حیواناً مفت رایتُ»را حمل بر معنای جمله  را مقدم کرده و عقالء احتمال قویرت، این صو

 .نام دارد« اصالة الحقیقة»عملکرد عقالء 

 

 06/10/96  54ج

 تتمّه جهت دوم

نظر در شود. بحث مطرح میآن جمع بندی از جهت دوم در موضوع حجّیت ظهور، استدراک به عنوان 

نه ) ندوشمیت یحجّمتّصف به مجموع ظهورات جدّیه و استعمالیه که در تنجیز و تعذیر اثرگذار است، مختار 

بر چه  است که ظهور عنیبه این م. موضوع حجّیت (یا فقط ظهور جدّی حجّت باشدو اینکه فقط ظهور استعمالی 

پس جزء  ی قائم نشده باشد؛ظهور بر وکه قرینه منفصله بر خالف حجّت است بر کسی  حجّت است. ظهورکسی 

و « بالوجدان»که باید برای اخذ به ظهور، عدم وجودِ قرینه منفصله احراز  بوده« عدم وجودِ قرینه منفصله»دوم 

. یعنی ظهور بر حجّیت باقی به احراز عدم نیست ینیاز ،نسبت به قرینه منفصله استقبالیالبته . شود «باالماره»یا 

نفسِ باشد، هم به صدور قرینه منفصله در آینده ، و حتی اگر علم فصله صادر شوداست تا زمانی که قرینه من

 .1بلکه عدم حجّیت این ظهور به سبب علم به خالف است ،نیست اول قرینه موجب عدم حجّیت ظهور

                                                           

در این  خواهد آمد، نیز« یداًالتکرم ز»ه باشد که قرینه منفصله آمده و علم وجود داشت« اکرم جیرانی». مقرّر: به عنوان مثال اگر خطاب 1

 طلب اکرام بوده ونصورت علم به تخصیص این خطاب وجود دارد. یعنی علم وجود دارد که ظاهر اطالقی خطاب اول نسبت به زید، حجّت 

ف ظهور و به علم به خال ابراینزید واجب نباشد(. بن وی نشده است )زیرا برای تخصیص باید عالم ثبوت تغییر نکند یعنی باید از ابتدا اکرام

 خالف اماره وجود دارد، لذا آن اماره حجّت نخواهد بود.
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م قرینه کسی است که عد «موضوع حجّیت»ات مؤثّره بوده؛ و مجموعه ظهور «موصوف به حجّیت»پس 

 اماره نماید.وسیله منفصله را احراز وجدانی یا به 

 

 ، به وزان صغریات نسبت به کبری«اصالة الظهور»اصول لفظیه نسبت به 

ی بررس «ورالة الظهاص»وجود دارد که باید رابطه آنها با « اصالة الظهور»در کنار اصول لفظیه متعدّدی 

ان کنند. به عنوعمل می هاکه عقالء در باب محاوره هنگام شکّ به آن ندسته شود. اصول لفظیه همان قواعدی

زی به عنای مجامکه در ن ایبه احتمالِبه این معنی است که عقالء در مواجهه با هر کالمی « اصالة الحقیقة»مثال 

 کنند.و با کالم معامله مجمل نمیکار رفته باشد، اعتناء نکرده 

« سان جسماالن»ال به عنوان مثکبری است.  ات بارابطه صغریهمان  «الة الظهوراص»رابطه اصول لفظیه با 

 ورهظ»و یا « در اطالقر ظهو»و یا « در حقیقیت ظهور» ظهور گاهیباشد. پس می« الحیوان جسم»از صغریات 

ستقلّ مدِ ایی وجوبرکهر یا  «اصالة الظهور» بنابرایناست. و مانند آنه« در عدم تقدیر ظهور» و یا« در عموم

 نداشته باشد. وجود باشد امّا اصل لفظی دیگری «اصالة الظهور»جایی نیست که نداشته و 

 شود:باشند، بیان میمی« اصالة الظهور»دو استدراک بر این مطلب که اصول لفظیه از صغریات 

 

 «اصالة عدم القرینة»استدراک اول: استثنای 

از وده و ب« لغفلةاعدم  ةلااص»، بلکه از صغریات نیست «اصالة الظهور» از صغریات «صالة عدم القرینةا»

اصالة عدم »باشند، مانند می« اصالة الظهور»البته سائر اصول لفظی عدمی، از صغریات  ظهور است.مقوّماتِ 

 «.اصالة عدم االستخدام»و « اصالة عدم الحذف»و  «تقدیرال

 هو قواعد فقهی هبسیاری از اصول عملیبوده و حتی « الغفلةدم ع ةلااص»از صغریات  «القرینةعدم  ةلااص»

همانطور که پس . «اصالة الصحّة»و « قاعده تجاوز»و  «قاعده فراغ»مانند  ،گرددبرمی «الغفلةعدم اصالة »نیز به 

اصالة »باشند نه اینکه میدو اصل مستقلّ « اصالة عدم القرینة»و « اصالة الظهور»در کالم شهید صدر گفته شده 

 .1بوده و یا به آن رجوع نماید «اصالة الظهور» ریاتاز صغ« عدم القرینة

 

                                                           

ل ورده، فاألوعقالئی فی م و بما ذکرناه اتضح ان اصالة الظهور و اصالة عدم القرینة کل منهما اصل:»187، ص2. دروس فی علم االصول، ج1

لمتصلة ای القرینة فیه ف ور التصدیقی وجدانا، أو باصل عقالئی آخر. و الثانی یجری فی کلّ مورد شکیجری فی کل مورد احرزنا فیه الظه

دم القرینة، و لى اصالة عالة الظهور احیث أرجع اص -رحمه اللّه -الحتمال الغفلة، و ال یرجع أحد االصلین الى اآلخر خالفا للشیخ األنصاری

 «.لة عدم القرینة الى اصالة الظهوراصا حیث أرجع -رحمه اللّه -لصاحب الکفایة
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 «اصالة الظهور»دو معنی برای استدراک دوم: 

اصول دو اصطالح متفاوت دارد؛ گاهی به معنای حجّیت ظهور است که در این صورت « اصالة الظهور»

استعمالیه  مجموعه ظهوراتمباحث گذشته اشاره شده که ؛ زیرا در نخواهد بود« اصالة الظهور»لفظیه از صغریات 

یکی از ظهورات مانند ظهور در اطالق یا ظهور در عموم به تنهایی امّا شوند، و جدّیه متّصف به حجّیت می

شوند. نظیر اینکه یمت نیحجّمتصّف به اجزاء حجّت، حجّت نخواهد بود. به عبارت دیگر مجموعه حجّت است و 

خبر ک بوده امّا یخبر مستفیض حجّت و یا اینکه  به تنهایی حجّت نیست؛امّا یک فتوا  بوده جّتشهرت فتوایی ح

به معنای حجّیت،  «صالة الظهورا»یکی از صغریات « اصالة الحقیقة»بنابراین حجّت نیست. به تنهایی آنها از 

 جزئی از مجموعه حجّت است.نیست زیرا ظهور در حقیقت 

به آن رجوع در باب محاورات که هنگام شکّ به معنای قاعده عقالئی بوده « راصالة الظهو»گاهی نیز 

خواهند بود، که توضیح این « اصالة الظهور»لفظیه دیگر از صغریات  تمام اصولکه در این صورت شود، می

 مطلب بیان شد.

 

 جهت چهارم: تفصیالتی در حجّیت ظهور

تفصیل بین ظواهر نیز مطرح امّا  محلّ اختالف نیست؛ آن(« فی الجملة»)یعنی حجّیتِ اصلِ حجّیت ظهور 

که  تفصیل سوم استآنها سه تفصیل بوده و اهمّ  تفاصیل، . عمدهندحجّت نیست ،برخی ظهوراتشده و گفته شده 

 .خواهد آمد

 

 تفصیل اول: مقصود به افهام و غیره

سبت به غیرمقصودین ، و نبودهحجّت به برخی بزرگان نسبت داده شده که ظهور نسبت به مقصود به افهام 

ظهور کالم  که در سخن گفتن با زید است. در این صورت کسیفرض شود حجّت نیست. به عنوان مثال به افهام 

تفاوتی ندارد که متکلّم نسبت به حضور غیرمقصودین  بر غیر زید حجّت نیست.بوده، و وی فقط بر زید حجّت 

 ر هر صورت ظهور برای آنها حجّت نیست(.)د یا مطّلع باشدو اطاّلع به افهام، بی

ظهورات کتاب بر مردم حجّت نیست؛ زیرا مقصود به که مانند این سپس از این تفصیل نتائجی گرفته شده

 یکی از صغریاتافهام در کلمات قرآنی فقط ائمه علیهم السالم بوده و کتاب فقط برای آنها حجّت است. پس 

کتب علمی  دیگر، مثال رائجباشد. قرآن برای معصومین علیهم السالم می بحث از تفصیل در حجّیت ظهور، نزول
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فقط برای علمای اصول حجّت است زیرا سائر مردم مقصود به « کفایة االصول»شد. به عنوان مثال کتاب ابمی

 افهام نیستند، و فقط برای علماء نوشته شده است.

 عدم حجّیت ظهور برای غیرمقصودین به افهامادلّه 

 وجه برای این تفصیل ذکر شده است: دو

 ت به غیرنسب ، ونسبت به مقصود به افهام ثابت بودهاول اینکه در سیره عقالء فقط حجّیت ظهور الف. 

 پس ظهور فقط نسبت به مقصود به افهام حجّت خواهد بود. مقصود این سیره ثابت نیست.

وجود دارد، لذا ممکن است  و متکلّمه افهام ببین مقصود قرائنی  وجه دوم اینکه همیشه احتمال وجودِ ب. 

که دیگران  ،رودکنایه به کار میبه صورت برخی الفاظ گاهی گوید. به عنوان مثال بطبق آن قرائن سخن متکلّم 

 .1نسبت به غیرمقصودین به افهام حجّت نیستندظهورات  فهمند. با وجود این احتمال،ا نمیآن ر

 

 هور بین مقصودین و غیر آنهابررسی ادلّه تفصیل در حجّیت ظ

ود حجّت یرمقصدو وجه برای تفصیل حجّیت ظهور که نسبت به مقصود به افهام حجّت بوده و نسبت به غ

 نباشد، مطرح شد.

ت به نسبرات ظهومذکور،  احتمال وجود دارد: اول اینکه به سبب وجودِ در وجه دوم دو احتمال الف. 

ت ظهور نسب گردد، زیرا عدم حجّیتصورت این وجه به وجه اول برمی غیرمقصود به افهام حجّت نیست؛ در این

ود  وجتمالِه با احدوم اینکاحتمال و غیر مقصودین به سبب عدم احراز سیره عقالء در عمل به آن خواهد بود؛ 

جه اول وشود؛ در این صورت به برای کالم منعقد نمیظهوری  قرائن خاصّ بین متکلّم و مقصود به افهام،

جّیت آن ث از ح)یعنی ظهوری منعقد نشده تا بح اصالً تفصیلی در حجّیت ظهور نخواهد بودبرنگشته، بلکه 

 .شود(

                                                           

بدعوى  ذا تارة یقربالتفصیل بین المقصودین باإلفهام فیکون الظهور حجة لهم دون غیرهم. و ه:»273، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

بالظواهر و لو لم  على العمل لعقالءاقصور مقتضی الحجیة و هو السیرة العقالئیة عن شمول من لم یکن مقصوداً باإلفهام حیث لم یعلم انعقاد بناء 

نشأ الحتمال إرادة فهام ال مصود باإلو أُخرى یقرب بإبراز نکتة فرق بین المقصود باإلفهام و غیره، و ذلک ألنَّ المق یکونوا مقصودین باإلفهام.

د خالف الظاهر فی ع ذلک أُریة و مکن هناک قرینخالف الظاهر بالنسبة إلیه إِلّا اختفاء القرینة علیه و هو منفی بأصل عدم القرینة إذ لو لم ت

و ذلک ألنَّه یحتمل  ختفاء علیهیة االحقّه کان خلف کونه مقصوداً باإلفهام، و امّا غیر المقصود باإلفهام فیحتمل إرادة خالف الظاهر من غیر ناح

عدم کونه مها غیره لال یفه افهامه یکون قرینة عندهأَنْ یکون هناک تواطؤ خاص أو اصطالح أو إشارة معیّنة بین المتکلّم و بین من قصد 

 «.مقصوداً باإلفهام فلیس منشأ احتمال إرادة خالف الظاهر فی حقّه منحصراً فی احتمال الغفلة عن القرینة
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و یا اصالً تفصیلی  ،زیرا یا به وجه اول برگشتهتواند تفصیل فوق را اثبات نماید؛ نمیدر نتیجه وجه دوم 

 .1یستدر مسأله ن

 ی مناقشه اینیعن. ممکن استآن ادّعای ادّعایی بر خالف ، و فقط ندارندخاصّی وجه اول مناقشه ب. 

در  اینکهر غیرمقصود سیره عقالء دشاهد باشد. عمل به ظهورات میمقصود نیز در غیر عقالءاست که سیره 

رو را اموال عم»دهد زید گفته  ثال کسی شهادتشود. به عنوان مپذیرفته مینیز دادگاه شهادت غیرمقصود 

ورد ادت وی من صورت شهدر حالیکه زید این کالم را به دیگری گفته و شاهد نیز شنیده است. در ای« امدزدیده

 قطعاً پس «! تاسبوده  عمروعتقادات امراد من از اموال همان » شود که بگویدو از زید پذیرفته نمی، قبول بوده

 کنند.مینیز احتجاج در مورد غیرمقصود به ظهور کالم وی حتی عقالء 

و بودم که این مطلب را به زراره فرمودند، علیه السالم گوید در محضر امام راوی میگاهی در روایات نیز 

 .2شودبه این کالم اخذ میهمه به این روایت استدالل نموده و 

 

 09/10/96  55ج

 تفصیل دوم: ظنّ به خالف

 ر ظنّ بهه؛ و اگظنّ به خالف یک ظهور باشد، حجّت نبوداگر دومین تفصیل در حجّیت ظهور این است که 

اگر  و اشد؛است که ظنّ بر خالف نداشته ب به عبارت دیگر ظهور بر کسی حجّتخالف نباشد، حجّت است. 

 حجّت نیست.کسی ظنّ بر خالف ظهور داشته باشد، ظهور بر وی 

 

 ور برای ظانّ به خالف آندلیل عدم حجّیت ظه

ت، اشفیت اسکباب  وجه این تفصیل این است که در سیره عقالء حجّیت ظهور از باب تعبّد نبوده بلکه از

 ری نیست.نین ظهوچنّ به خالف آن دارد، کاشفیتی ندارد. پس سیره عقالء بر حجّیت ظبرای کسی که  ظهور لذا

                                                           

 باشد.. البته احتمال دوم در وجه دوم، صحیح نیست؛ زیرا عدم انعقاد ظهور امری خالف وجدان می2

 رَجُل  وَ أَنَا حَاضِر  فَقَالَ إِنَّ  سَأَلَ الرِّضَا ع:»3، حدیث20، ص3شود: الکافی، جند روایت از ابواب مختلف فقهی اشاره می. به عنوان مثال به چ1

 فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ قَدْ أَنْقَیْتَعِمَقْعَدَةِ أَ فَأُةَ مِنَ الْفْرَبِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَى وَ الصُّ

أْساً فَقِیلَ إِنَّهُ ا أَرَى بِهِ بَ قُ فِیهِ فَقَالَ مَهِ فَیَعْرَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِر :»52، ص3؛ ج«رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوء

سُئِلَ :»78ان صو هم«. ء  مِنْ مَاٍء یَنْضِحُهُ بِهفَشَیْ  اَل إِنْ أَبَیْتُمْقَوَ  جُلِهِ الرَّاللَّهِ ع فِی وَجْ یَعْرَقُ حَتَّى لَوْ شَاءَ َأنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ

، 6و همان ج «.ا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهمَ مِنَ الْحَیْضِ وَ یْضِ فَهُوَالْحَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِر 

 «.هَالِأَهْ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِر  فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِض  عَنْ:»434ص
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قالء عو بین  جاج کردهبر خالف نیز به ظهور احتموارد ظنّ  درعقالء اشکالی بر این استدالل وارد شده که 

 .شدتفصیلی در حجّیت ظهور نیست که اگر کسی ظنّ به خالف داشته باشد، ظهور بر وی حجّت نبا

ن مثال کنند. به عنوایداده شده که عقالء در موارد ظنّ به خالف، به ظهور عمل نمپاسخ از این اشکال نیز 

خرد، که بکنند. فرض شود تاجری می خواهد فرشی  به خالف باشد، طبق ظهور عمل نمیدر جایی که ظنّتجّار 

دهد، و فروشنده هزار تومان پیشنهاد می 100روی آن دارد. خریدار قیمت هزار تومان  200فروشنده قیمت 

زار ه 100ظاهر کالم وی این است که قیمت فرش بیش از «. قیمت خرید، بیش از این است»دهد پاسخ می

یعنی )دار بوده دهد مراد فروشنده این باشد که ارزش خرید بیش از این مقتومان است، امّا خریدار احتمال می

ن کنونی داشته هزار تومان زما 100هزار تومان خریداری شده، امّا در آن زمان ارزشی بیش از  50هرچند 

ه به چ»کند ل میهور عمل نکرده بلکه سوااست(. اگر خریدار به این احتمال خالف، ظنّ داشته باشد، طبق ظ

ابق اشند، مطاشته بدر نتیجه عقالء از جمله تجّار در جایی که ظنّ به خالف ظهوری د«. قیمتی خریداری شده؟

 ت ظهور، تفصیل داده شود.کنند. لذا باید در حجّیظهور عمل نمی

مقام تعذیر و تنجیز به ظهور اعتماد  مرحوم میرزای نائینی این پاسخ از اشکال را نپذیرفته و فرموده در

، به ظهور در موارد ظنّ بر خالفشود هرچند ظنّ بر خالف باشد؛ امّا در اغراض تکوینی همینطور است که می

بوده، لذا غرض تکوینی دارد و اگر ظنّ به خالف ظهور پیدا کند، به تاجر نیز به دنبال سود بیشتر د. شوعمل نمی

تواند به ظهور آن کالم علیه عبد، میاگر مولی چیزی بگوید  ،ا در مقام تنجیز و تعذیرامّ کند.ظهور عمل نمی

تواند به ظهور کالم علیه مولی احتجاج احتجاج نماید هرچند آن عبد ظنّ بر خالف داشته باشد؛ و عبد نیز می

 .1نماید، هرچند ظنّ بر خالف داشته باشد

 

                                                           

ها، و بل الفحص عنقئن المنفصلة قد تقدم أنّه ال یجوز األخذ بظاهر کالم من کان من عادته االعتماد على القرا:»145، ص1. فوائد االصول، ج1

ت، لقوة روایاسبة إلى الب بالنأمّا بعد الفحص فیجب األخذ بالظهور و لو لم یحصل الوثوق بإرادة الظاهر، کما ال یبعد عدم حصوله فی الغال

وجب التوقف فی  ذلک ال یلّا أنّاحتمال أن تکون فی البین قرینة منفصلة تدلّ على إرادة خالف الظاهر و قد اختفت علینا لدواعی االختفاء، إ

 ن ما إذانّه فرق بیأل هم الوثوق،لیحصل  متابعة الظاهر بعد الفحص، و ال ینافى هذا ما تقدم من أّن بناء العقالء لیس على التعبد بالظواهر و لو لم

ا و بین ما إذ -لعقالءا و علیه بناء -رادتعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتکلم من ظاهر کالمه فهذا ال یکون إلّا بعد الوثوق بأنّ الظاهر هو الم

م یحصل الوثوق الم و لو لهر الککان الغرض اإللزام و االلتزام بالظواهر فی مقام الحجة و االحتجاج، فانّه فی مثل ذلک ال بد من األخذ بظا

مجرد احتمال بل بالظاهر ک العمبکونه هو المراد، إذ لیس للمولى مؤاخذة العبد على العمل بالظاهر عند عدم إرادته، کما أنّه لیس للعبد تر

قتضاه دلیل الحجیة و التفصیل ا ل هذاب، القرینة المنفصلة، و هذا لیس تفصیال فی بناء العقالء، حتى یقال: إنّه ال معنى للتفصیل فی بناء العقالء

 «.موکل و نحو ذلکلوکیل و البین ا طریقة االحتجاج بین الموالی و العبید و ما یلحق بذلک ممّا کان فی البین إلزام و التزام، کالکالم الصادر
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 نظر مختار: حجّیت ظهور در مرحله احتجاج

است که  شود. ظنّ به خالف در جاییتبیین می «ظنّ به خالف»مقدمه نظر مختار به عنوان  قبل از بیان

 هد بود؛خوا «یظنّ شخص»اگر مراد ظنّ به خالف نسبت به ظهور کالم باشد، ظهوری در کالم وجود دارد، پس 

ا ظنّ باشد، ب راد متکلّمنسبت به م)امّا اگر مراد ظنّ به خالف  شودعی بر خالف با ظهور جمع نمیظنّ نوزیرا 

 .شود(نوعی جمع می

ظنّ بر خالف نسبت به ظهور کالم؛ و ظنّ بر خالف نسبت به مراد متکلّم؛ دو صورت دارد:  ظنّ بر خالف،

معنای بوده، و  فقیه «مجتهد»معنای عرفی  در حالیکه« زید مجتهدٌ »به عنوان مثال فرض شود یک ثقه بگوید 

است.  «زید فقیهٌ»ظهور کالم ثقه  است. ظهور کالم در معنای عرفی است نه معنای لغوی، پسکوشنده آن لغوی 

وجود  زید فقاهتظنّ به عدم  گاهی هرچند ظنّ به اراده معنای عرفی توسط متکلّم وجود دارد، امّا خارجاً نیز

خارجاً ظنّ به گر ال مثاهمین در  دارد؛ در این صورت ظنّ به خالف نسبت به ظهور کالم محقّق شده است.

فقاهت یا عدم فقاهت زید نباشد، امّا ظنّ پیدا شود که متکلّم معنای عرفی را اراده نکرده، بلکه معنای لغوی را 

 اراده نموده؛ در این صورت ظنّ بر خالف نسبت به مراد متکلّم محقّق شده است.

کلمات برخی مانند شده است. از ظنّ بر خالف، نصورت دو بین این  یتفکیکاصول علمای در کلمات 

هر دو داخل در بحث شهید صدر ناظر به قسم دوم بوده، و کلمات برخی ناظر به قسم اول است. در نظر مختار 

متکلّم بوده و حجّیت ظهور در جایی که ظنّ بر خالف نسبت به واقع یا ظهور کالم باشد، و یا نسبت به مراد 

 شود:، بررسی میباشد

به عنوان  (؛در اصول مرحله احتجاج مهمّ است)که ارد: مرحله عمل؛ مرحله احتجاج حجّیت دو مرحله د

به لحاظ هر دو مرحله حجّیت  «خبر ثقه»شود، و عمل شده امّا به آن احتجاج نمی« علم»مثال در مقام عمل به 

 کنند.م عمل کرده و هم احتجاج میدارد یعنی عقالء ه

شود. ظاهراً عقالء در مرحله عمل میبررسی هر دو مرحله  ، امّاتنزد اصولی فقط احتجاج مهمّ اسهرچند 

، امّا کنند. به عنوان مثال خبری آمده که نماز جمعه واجب نیستبه چنین ظهوری عمل نکرده بلکه احتیاط می

امّا در مرحله احتجاج به  شود؛میخوانده  جمعه مازظنّ به خالف وجود دارد. در این صورت، احتیاط شده و ن

زیرا گاهی )ها نماز را ترک کنند بسیاری از انسانممکن است شود. در مثال فوق احتجاج می ی نیزظهورچنین 

آن هست(، امّا علیه ظنّ به خالف ظهوری باشد که فضالً از اینکه  ،دشوبوده و نماز ترک میکه علم به وجوب 

مدرسه امروز تعطیل است »ناظم مدرسه بگوید اگر اینکه  شود. مثال دیگر اینکهآنها به این ظهور احتجاج می

اگر . رود، امّا به مدرسه نمیکند روز طبیعت نباید مدرسه تعطیل باشدزید ظنّ پیدا میو  «زیرا روز طبیعت است

احتجاج به مدرسه تعطیل نبوده، دانستم میالبته اگر بگوید ) کندظهور کالم ناظم احتجاج میود، به شمؤاخذه بعداً 
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شود؛ زیرا اماره در جایی که علم به خالف باشد، نزد ذیرفته نشده و عذر محسوب نمیاز وی پم ناظم، ظهور کال

 عقالء حجّت نیست(.

کنند؛ و بنابراین عقالء به ظهوری که ظنّ به خالف آن وجود دارد، عمل نکرده امّا به آن ظهور احتجاج می

توانند مخفی بوده و نمینوعاً ، و شکّ  علم و اطمینان و ظنّحاالت نفسانی مانند سّر مطلب نیز در این است که 

)این امور اگر هم علنی شود به گفته خودِ شخص بوده و اصطالحاً از اموری هستند  مالک احتجاج عقالء باشند

عمل شود(. پس طبق ظنّ به خالف ، هرچند گاهی نیز از قرائن موجوده کشف از آنها می«الیُعلم الّا مِن قِبَلِه»که 

در حالیکه زید « فالن دارو را بخور»دکتری بگوید  شود، به عنوان مثال فرض شودشده، امّا احتجاج به آن نمی

نزد احتجاج وی به ظنّ بر خالف، مّا ؛ اخوردظنّ دارد که آن دارو مضرّ است. در این صورت، زید دارو را نمی

 .حجّیتی ندارد در مقابل قول اهل خبرهوی عقالء پذیرفته نیست زیرا ظنّ 

 

 10/10/96  56ج

 تفصیل سوم: ظواهر کتاب و غیر آن از ظواهر

البته . باشندمیحجّت سائر ظواهر که ظواهر کتاب حجّت نبوده و نقل شده از علمای اخباری  سوم تفصیل

و مسلک دوم اینکه که ظواهر کتاب حجّت نیست؛ مسلک اول همین از علمای اخباری دوم مسلک معروف شده:

 قرآن ظهوری ندارد؛

میم بحث هردو مسلک تاست، امّا برای تظهور بوده و مرتبط به بحث مسلک اول تفصیلی در حجّیت 

 ند:شوبررسی می

 

 : عدم حجّیت ظواهر کتابمسلک اول

پس . رنداد، و فقط نصوص قرآنی اعتبار بودهظواهر کتاب حجّت نبه علمای اخباری نسبت داده شده که 

آن در مورد علیهم السالم اگر تفسیری از ائمه توان اخذ نمود؛ امّا نسبت به ظواهر کتاب، به نصوص قرآنی می

ظاهر کتاب اخذ  آن توان بهنمی؛ و اگر تفسیری نرسیده باشد، دوشمیاخذ تفسیر ن ظاهر رسیده باشد، به هما

 به وجوهی برای اثبات این وجه، استدالل شده است: نمود.

 

 شریفه وجه اول: تمسّک به آیه

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَات  »به این آیه شریفه استدالل شده بر عدم حجّیت ظواهر کتاب 

بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ ابَهَ مِنْهُ امُحْکَمَات  هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أَُخرُ مُتَشَابِهَات  فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغ  فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَ
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دِ رَبِّنَا وَ مَا یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا تَأْوِیلِهِ وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْ

 ؛1«الْأَلْبَابِ

ات محکمل دسته اودو دسته هستند:  از قرآن یات نازل شدهکه آاست  خالصه مضمون آیه شریفه این

ا یریضی قلب و مکه کسانی که هستند دوم متشابهات دسته و پایه و اساس هستند؛ و  «امّ الکتاب»که هستند 

ات را زیرا محکم ؛کنندیبه دلخواه تفسیر مآن آیات را از آنها تبعیت نموده و مریضی نفس و روان و ذهن دارند، 

یات متشابه بر آرا  اطل خودبعقیده انحرافی و  ، پس به دنبال متشابهات رفته ووانند به دلخواه تفسیر نمایندتنمی

که ته دانسن را مبتدا و برخی دیگر آ دانسته، «اهلل»را عطف به  «الراسخون»برخی مفسّرین  د.کننمیتطبیق 

دو  هرشود. البته می« بهم زیغٌ فی قلو فامّا الّذین»قسیم  «راسخونال»بنابر نظر دوم . باشدمی...«  یقولون»خبرش 

بول قه و انستحقّ د راهرچه در قرآن آمده راسخون یعنی  «آمنّا بهیقولون »احتمال در آیه شریفه وجود دارد. 

 .تعال استداوند مخاز سوی  هم محکمات و هم متشابهاتنیز به این معنی است که « من عند ربّنا کلٌّ»ند. دار

 

 استدالل به آیه شریفه برای اثبات عدم حجّیت ظواهر کتابتقریب 

مبیّن یا  ،کالمینکه توضیح ا: مبیّن؛ مجمل؛ ظاهر؛ شدابمیسه دسته یکی از این الم به لحاظ داللت هر ک

ه کد شابلول مدی ممکن است دارای مهر کالبه عبارت دیگر . است بیّن نیز نصّ یا ظاهرباشد که کالم ممی مجمل

تواند صریح آن می ، داللتداشبمدلول کالم دارای و اگر مدلول نداشته باشد که مجمل است؛ ست، و یا مبیّن ا

 خواهد بود.د که ظاهر شابظنّی تواند میو  ،بودخواهد د که نصّ شاب

 ؛بوده تامحکم داخل درفوق، نصوص  ده است. از سه دستهشکالم به دو دسته تقسیم  ،در این آیه شریفه

 اتتشابهو م اتز محکماختالف در این است که ظاهر در کدام دسته ا باشند؛ات میو مجمل داخل در متشابه

است.  ردع نموده نهی واز ظاهر نیز تّباع اداخل در متشابه دانسته، لذا آیه از ظاهر را گیرد. اخباریون قرار می

 است. (باشدکه شامل ظاهر می)به عدم حجّیت متشانیز  نهی از تبعیت از متشابه، مدلول التزامی

 شود:که به سه جواب اکتفاء میاند جوابهایی دادهاصولیون از این استدالل اخباریون، 

 

 استحاله استدالل به آیه شریفه: جواب اول

ال نیز تلزم محو امر مس ،عدم حجّیت ظواهر کتاب، مستلزم محال بودهشریفه برای اثبات آیه استدالل 

 یه بر عدم حجّیت ظواهر محال است.اللت آمحال است. پس د

                                                           

 .7. سورة آل عمران، اآلیة1
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ح نبوده صریاهر، ظو دو حصّه دارد. شمول آن نسبت به بوده متشابه اعمّ از مجمل و ظاهر توضیح اینکه 

ه همین )از جملهر اش عدم حجّیت ظوااطالقی حجّت باشد، الزمهست. اگر این ظاهر طالقی اظهور ابلکه به 

م ت آن الزدم حجّیدالل به آیه شریفه، این است که از حجّیت ظاهر آیه، عپس الزمه استاست. ظاهر اطالقی( 

 حجّیتش الزم آید، نیز محال است(.آید )چیزی که از حجّیت آن، عدم 

ذب و هم فرض ک، که هم فرض صدق این جمله« ام سخنان من دروغ استتم» نظیر اینکه شخصی بگوید

 کاذب ایو تمام قضایا یا صادق در آن گفته شده این نقضی است بر منطق صوری که انجامد. میآن، به تناقض 

و الزمه  ؛بوده این جمله، کذب آن زیرا الزمه صدق است؛ نه کاذببوده و ، زیرا این جمله نه صادق باشندمی

 .1انجامد؛ پس به تناقض میاست این جمله نیز صدق آنکذب 

 

 نسبت به خودِ آیه مناقشه اول: عدم اطالق آیه شریفه

ر دفوق محذور که  در جواب فوق مناقشه نمایندتوانند این جواب صحیح نیست؛ زیرا اخباریون می

؛ امّا شودقی خودِ آیه( )حتی ظاهر اطالتمام ظواهر بوده و شامل اطالق متشابه دارای که آید الزم میصورتی 

شود )و آیه میاطالق  بر عدم انعقادقرینه لبّی یک  ،استتناقض همین نکته که اطالق آیه نسبت به خود، دارای 

 رینهین قاباید به  ؛داطالق نسبت به خود این آیه، محذور الزم آیحجّیتِ از اگر . (شودمیشامل خودش نشریفه 

بعیت تنباید ر، شود که از تمام ظواهر غیر این ظاهاین میآیه شریفه ، لذا مدلول عقلیه از اطالق رفع ید نمود

ر آن دذوری در این صورت آیه داللت بر عدم حجّیت ظواهر کتاب )غیر همین یک آیه( نموده، و مح شود.

 نخواهد بود.

 

 مناقشه دوم: قضیه خارجیه بودنِ آیه

بلکه بوده قضیه حقیقیه نیک آیه شریفه توانند در جواب فوق نمایند که نیز می اخباریون مناقشه دیگری

که در آنها متشابه و محکم وجود دارد. قضیه  آیه ناظر به آیات دیگر بودهذا این ل یک قضیه خارجیه است.

ین آیه ردع از ظواهر است، امّا اثابت پس هرچند حجّیت ظواهر به سیره عقالء  .2خارجیه شامل خودش نیست

                                                           

 و کاملتری در تبیین این شبهه فرمودند. ( توضیح بیشتر58. مقرّر: استاد دام ظلّه در جلسات بعدی )جلسه 1

حقیقیه  هراً یک قضیهظا« اکرم الفقیر»شود؛ به عنوان مثال قضیه . خارجیه یا حقیقه بودنِ یک قضیه، از تناسب حکم و موضوع فهمیده می2

 یک قضیه خارجیه است.« اکرم هؤالء الفقراء»بوده، امّا قضیه 
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های ، یا یک حصّه خاصّ از کالمهای من در روزتواند بگوید ظواهر کالمهمانطور که شارع میکند )کتاب می

 پس استدالل به آیه شریفه برای اثبات عدم حجّیت ظواهر کتاب، محذوری نخواهد داشت. .(حجّت نیست من

 

 : عدم شمول متشابه، نسبت به ظواهرجواب دوم

 ی است کهدر جای زیرا متشابه شود؛یمشامل ظواهر ن که در آیه شریفه به کار رفته،« اتمتشابه» عنوان

دارد ظهور کالمی که ا امّ  ،«(یدرصد 50»)مانند دو احتمال  یکدیگر باشد به شبیه مالکالم دارای دو یا چند احت

 51»ل ند احتما)مان دارای احتمال ظنّی و وهمی است. پس اگر دو احتمال از یک کالم مشابه یا قریب به مشابه

 «مجمل»ط شامل شود؛ لذا عنوان متشابه فقباشد، به آن متشابه گفته می«( درصدی 49»و احتمال « درصدی

 این جواب صحیح است.رسد به نظر می شود.میبوده و ظاهر را شامل ن

 

 : داللت بر نهی از تبعیت برای فتنه و تأویلجواب سوم

ریفه بر ت؛ زیرا آیه شباز هم استدالل تمام نیس، شودمیشامل ظاهر  «متشابه»تسلّم شود که عنوان اگر 

ابه از متش لتنه و تأویفکسانی که مریض هستند برای داللت دارد، یعنی « لابتغاء تأوی»و  «ابتغاء فتنه»نهی از 

 یست، امّانآویز قرار دادنِ محکمات ممکن دست عنه است.این کار منهیتا به غرض خود برسند،  کنندتبعیت می

 ظاهر و مجمل قابل تأویل بوده، لذا از تفسیر آنها به دلخواه، نهی شده است.

ی نهی نکرده فسِ تبعتع از نبه غایت ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل نهی نموده، در واقوقتی آیه شریفه از تبعیت 

ت از امل تبعیکند تا شپس آیه شریفه از مطلق تبعیت نهی نمیو فقط از ابتغاء فتنه و تأویل نهی نموده است. 

 این جواب نیز صحیح است.رسد ظواهر شود. به نظر می

ن ، ممکتابواهر کعدم حجّیت ظشریفه برای اثبات  آیهدر نتیجه با توجّه جواب دوم و سوم، استدالل به 

 .نیست

 

 11/10/96  57ج

 : روایاتوجه دوم

روایت  120تعداد روایات حدود  .داللت دارندبر عدم حجّیت ظواهر کتاب روایات بسیاری ادّعا شده 

من ظواهر القرآن الّا بعد معرفة  1جواز استنباط االحکام النظریةباب عدم »در مرحوم صاحب وسائل  است، که

                                                           

 .دراداستنباط ننیازی به بدیهی  شرعی را حکمزی ؛توضیحی است یقید «النظریة» . قید1
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 ن عنوانمشابه همامحدّث نوری نیز در بابی ؛ و مرحوم 1روایت 82 حدود« تفسیرها من االئمه علیهم السالم

بندی در سه دسته دستهعلمای اصولی به لحاظ مضمونی، روایات را برخی  .2ندادهنقل نموروایت  35 حدود

 اند:نموده

 

 طائفه اولی: اختصاص فهم کتاب به اهل بیت علیهم السالم

 دهت گفته شروایا . در اینعلیهم السالم استمختصّ اهل بیت  داللت دارند که فهم قرآنی متعدّد روایات

و  دهنوشته ش ای برای زیدکه نامهنظیر این .علیهم السالم هستند مخاطب خداوند متعال در قرآن فقط اهل بیت

ذا ل، یت بودهب لها همان« بالقرآن بَوطِن خُمَ»مخاطب آن زید است، امّا نامه به دست عمرو نیز رسیده است. 

 قرآن فقط برای ائمه است.جّیت قرآن هم منحصر به آنهاست و حفهم 

 وافق ظاهرچه م)ت مانند سائر ظواهر بوده و حجّت اسنیز ظاهری کتاب  اهل بیت علیهم السالم از تفسیر

 به ائمه ا منحصرر. روایات بسیاری وجود دارند که فهم تمام قرآن (چه مخالف ظاهر کتاب باشدو کتاب باشد 

ا نیز روص کتاب تی نصحد. این بیان ندار کتاب بر دیگران علیهم السالم نموده، لذا داللت بر عدم حجّیت ظواهر

 کند.از حجّیت ساقط می

 

 روایات: اطمینان به عدم حجّیت این جواب اول

ه معروف ب وسط گروهآنها ت، و عالوه بر آن غالب هدبوضعف سندی دارای اکثر قریب به اتّفاق این روایات 

پیدا ان ذا اطمینلیستند. نکه به دنبال تأویل باطنی دین بوده و با عامّه مومنین و شیعه سازگار نقل شده طنیه با

 شود این روایات کذب است.می

این نکته ظواهر کتاب، مطلب بسیار مهمّی بوده و باید عدم حجّیتِ  .وجود دارد بر این مطلبقرائنی نیز 

گفته « بزنطی»و  «ابن ابی عمیر»و  «زراره»نظیر  یائمه علیهم السالم به بزرگان اصحاب و خصّیصینمهمّ توسط 

حتی یک  !دوگفته شو یا غیرمعروف از اصحاب چطور ممکن است این مطلب مهمّ فقط به افراد ضعیف  شود.

برای بیان این امر مهمّ، این روایات است. بر جعلی بودنِ قرینه نکته نیز این نقل از بزرگان نیز واصل نشده است. 

 .3بوده بلکه باید روایات متعدّده معتبره از بزرگان نقل شده و واصل شودکافی ننیز روایت معتبر یا چند یک  حتی

                                                           

 .13، باب176، ص27. وسائل الشیعة، ج2

 .13، باب325، ص17. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3

 أّن روایاتها جمیعا ضعیفة السند، بل قد یحصل االطمئنان بکذبها نتیجة لضعف رواتها، و کونهم أوّال:»305، ص1. دروس فی علم االصول، ج1

یّة أمر فی الغالب من ذوی االتّجاهات الباطنیّة المنحرفة على ما یظهر من تراجمهم. مع االلتفات إلى أنّ إسقاط ظواهر الکتاب الکریم عن الحجّ
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معتبر نیستند. نظیر روایات دالّه بر تحریف کتاب که محدّث نوری فرموده  «فی نفسه»ین روایات در نتیجه ا

امّا قرینه بر  داشته باشد، برای تواتر کافی است؛روایت هم داللت تمام  100بیش از دو هزار روایت بوده که اگر 

. 1ف و غلّات استکه از ضعا نقل نموده« عبداهلل سیّاریابو»درصد را  90کذب وجود دارد که اکثر روایات حدود 

 .هرچند تعداد آنها بسیار باشد شودموجب عدم حجّیت این روایات می قرینه این

 : تعارض با روایات دالّ بر مرجعیت کتابجواب دوم

ه ائمه کوایاتی رتعارض دارند. ی دیگر این روایات با روایات بسیار، «فی نفسه»با فرض صحّت روایات 

اند به ه کتاب دادهه ارجاع باند؛ و روایاتی کارجاع به کتاب دادهبه نحو مستقیم، قریراً علیهم السالم قوالً و فعالً و ت

؛ و ستار کتاب امعیکه  شود؛ و روایاتی که داللت دارندبه کتاب عرضه  ئمه علیهم السالم بایدااین نحو که قول 

لیهم السالم ند ائمه عایاتی که داللت داراند؛ و رورجوع نمودهبه کتاب تی که داللت دارند ائمه علیهم السالم یاروا

که  د این استظهور استشها اند.به استشهاد به کتاب کردهیا  کرده وهر کتاب را تأیید میاستشهاد کسی به ظا

م برای لیه السالمام عیعنی باید شاهد باشد، تا ا ول داشته و باید مطلب صحیحی باشد؛طرف مقابل نیز آن را قب

نیز لسالم علیهم ا ب ائمهر اذهان اصحا. با توجّه به این نکته، حجّیت ظواهر کتاب دآنها نمایدشیعه استشهاد به 

ن نموده، در در عرض یکدیگر بیا «عترت»و  «کتاب»مرجعیت را برای که حدیث ثقلین  وده است؛ وبمعلوم 

فته شده وایات گربرخی باید مرجعیّت داشته باشد. حتی در « عترت»حالیکه اگر ظواهر کتاب حجّت نباشد فقط 

 !اشدکبر بتا ا بود داهوخاصالً ثقل نثقل اکبر است، که اگر ظواهر آن حجّت نباشد « کتاب»

وایات ، و ردهبوبین اصحاب ائمه علیهم السالم از مسلّمات در نتیجه مرجعیّت و حجّیت ظواهر کتاب 

 .یت ظواهر کتاب نمایندتوانند داللت بر عدم حجّطائفه اولی نمی

 

                                                                                                                                                                                     

فقهاء فی غایة األهمّیّة، فلو کان األئمة بصدد بیانه لما أمکن عادة افتراض اختصاص هؤالء الضعاف باالطاّلع على ذلک و اإلخبار عنه دون 

 «.أصحاب األئمة الذین علیهم المعوّل و إلیهم تفزع الشیعة فی الفتوى و االستنباط بأمر األئمة و إرجاعهم

 و. السالم علیه حمدم أبی زمن فی طاهر آل کتاب من کان بصری الکاتب اهلل عبد أبو سیار بن محمد بن أحمد:»80. رجال النجاشی، ص2

 تابک منها إلینا وقع کتب هل. المراسیل کثیر الروایة مجفو. اهلل عبید بن الحسین لنا ذلک ذکر المذهب فاسد الحدیث ضعیف بالسیاری یعرف

 أخبرنا و یحیى بن محمد بن حمدأ حدثنا: قال اهلل عبید بن الحسین أخبرنا الغارات کتاب النوادر کتاب القراءات کتاب الطب کتاب القرآن ثواب

 «.تخلیط و غلو من کان ما إال السیاری حدثنا: قال أبیه عن یحیى بن محمد بن أحمد حدثنا: قال القزوینی اهلل عبد أبو
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 عدم استقالل در فهم کتاب: طائفه دوم

 لت دارند.دال، بر عدم جواز استقالل در فهم کتاب و در حجّیت آن روایات بسیاری نیز وجود دارد که

هی شده پس ن شت.ر آن داداشته و نباید استقالل دعلیهم السالم یعنی حجّیت قرآن و فهم قرآن نیاز به کمک ائمه 

 ود.عنی شسّک نماید، بلکه قرآن باید به کمک ائمه علیهم السالم ماز اینکه کسی به ظاهر قرآن تم

 

 جواب اول: تمسّک به ظاهر کتاب بعد از فحص از مخصّص و مقیّد در سنّت

ت آن، د اطالقاتقیی از استدالل به این طائفه از روایات پاسخ داده شده که نوعاً تخصیص عمومات کتاب و

ل در س استقالکته، پکتاب باید فحص در روایات شود. با توجّه به این ندر روایات آمده و برای اخذ به ظاهر 

فحص در  بل ازقفهم کتاب محقّق نشده بلکه به کمک آنها کتاب فهمیده شده است. به عبارت دیگر اگر کسی 

 ی ازبه ظاهر وایاتروایات به ظاهر کتاب اخذ نماید، استقالل در فهم دارد؛ امّا اگر کسی بعد از فحص در ر

 کتاب اخذ نماید، استقالل در فهم ندارد.

احد وخبر وسیله در نظر مختار به کتاب قیید و تتخصیص رسد این جواب صحیح نیست؛ زیرا به نظر می

 ست.بنابراین مراد از روایاتِ این طائفه، نهی از رجوع به کتاب قبل از فحص نییست. ممکن ن

 عدم اکتفاء به قرآن در فهم شریعتجواب دوم: 

ایات، نفی استقالل به قرآن است؛ امّا مراجعه به کتاب برای به دست آوردن موارد بسیار اد از این رومر

در قرآن شرعیه اکثر احکام اندکی از احکام )و نه جزئیات احکام شرعیه(، استقالل نخواهد بود. توضیح اینکه 

بیان آن و شرائط و موانع جزئیات و  حکم بیان شدهاصلِ آن ذکر نشده، و تعداد محدودی که ذکر شده نیز فقط 

اصالً در قرآن مطرح نشده و  «حرمت هتک مومن»و یا « حرمت شرب عصیر عنبی»به عنوان مثال است.  نشده

نماز مطرح نشده است. اگر تمام فروع قرآن نیز در  «احکام نماز» و« احکام روزه» و «احکام حجّ»بسیاری از 

اطالقات انتهای آن در نظر گرفته شود، تقریباً چیزی از آنها در قرآن ذکر نشده است. تا  «کتاب الصالة»از ابتدای 

، لذا تمسّک به اطالق و عموم قرآن نیز در در مقام بیان نبودهبوده و نوعاً قرآن بسیار اندک و عمومات قرآن نیز 

و موانعی وجود دارد، امّا در  شرائط تعداد بسیاری فروع، و« وضوء»احکامی مانند است. در  موارد بسیار اندکی

 .1بیان شده است« ...اذا قمتم الی الصالة فاغسلوا وجوهکم »کتاب فقط 

م السالم ئمه علیهاز ا در نتیجه عمل به ظواهر کتاب در احکام شرعیه بسیار اندک بوده، و استقالل به کتاب

 توان داشت.نمی یعنی باید به ائمه علیهم السالم رجوع شود، و استقالل به قرآن نیست.

                                                           

 . البته تعداد نسبتاً زیادی از احکام ارث، در قرآن مطرح شده است.1
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 12/10/96  58ج

 : نهی از تفسیر به رأی در قرآنطائفه سوم

داللت دارد. پس از تفسیر به رأی در کتاب نهی شده،  کتاب،در تفسیر به رأی  بر مذّمتِمتعدّدی روایاتی 

تفسیر  که اخذ به ظاهر کتاب نیز تفسیر به رأی است؛ زیرا تفسیر در جایی است که ظهوری باشد و مجمل قابل

نیست. پس باید در مورد ظواهر کتاب، به رأی معصوم علیه السالم اخذ شده، و به فهم دیگران از ظاهر اکتفاء 

فهم معلّم از »متعلّم به دنبال بوده، امّا « کشف واقع»که محقّق به دنبال  «محقّق»و  «متعلّم»نظیر تفاوت  نشود.

 .ه و به دنبال نظر ائمه علیهم السالم بودبلکه باید متعلّم بود ،است. پس در آیات قرآن نباید محقّق بود «واقع

 

 بر قیاس و استحسان« تفسیر به رأی»جواب اول: تطبیق 

به معنای عمل به ظنون و اصطالحی بوده که  «تفسیر به رأی»علیهم السالم در عصر ائمه  ادّعا شده

بر اساس امور برخی و فهم نمودند میدر آن عصر به ظنون و استحسان عمل رفته است. استحسان به کار می

 اند.را به عنوان امر دین گرفته ظنّیه بوده است. لذا فهم ظنّی خود

که تفسیر به رأی نظیر کار )اگر این مطلب صحیح باشد نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری دارد، و این ادّعا 

 شود.روایات فوق برای عدم حجّیت ظاهر کتاب ناتمام می استدالل به(، ابوحنیفه بوده است

 

 جواب دوم: قطع به عمل اصحاب ائمه علیهم السالم به ظواهر قرآن

علیهم السالم به ظواهر کتاب عمل  که قطعاً اصحاب ائمهبه استدالل به طائفه سوم این است عمده جواب 

اید نقل شده و در تاریخ منعکس شود. اگر اصحاب و ب بوده ای عجیب، پدیدهبه ظواهر کتاب عملعدم  اند؛کرده

 شد.این امر نقل شده و واصل میبه ظواهر کتاب عمل نکرده باشند، حتماً علیهم السالم ائمه 

 در عمل به ظواهر نهی از اتّباع ظواهر نبوده و این روایات رادع از سیره ،مراد از این روایاتدر نتیجه 

برای  یلیو بدبه ظواهر عمل شده  ،در عصر غیبت صغری و زمان نزدیک به آن در عصر حضور و ؛بودد اهنوخن

شامل  لذاهمین سیره به عنوان دلیل لبّی مانع انعقاد اطالق در روایات تفسیر به رأی شده، آن نقل نشده است. 

 ظواهر کتاب نخواهند بود.
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 بررسی هر سه طائفه از روایات

نهی از بر ده شادّعا روایت وجود دارد که  120حدود  ،روایات ازسه طائفه همانطور که گذشت در این 

، «فسهافی ن»ه با فرض صحّت استدالل به این سه طائف داللت دارند.استنباط احکام شرعی از ظواهر کتاب 

 گیرند:قرار میچهار دسته معارض آنهاست. روایات معارض در روایات بسیاری وجود دارد که 

و یا  ،دراجعه کره کتاب ماینکه دائماً باید بداللت دارد بر و  رجوع به کتاب کردهالف. روایاتی که امر به 

 به کتاب رجوع نمود.اینکه در اشتباه و ظلمت جهل باید 

دود تاب مرکشروط ضمن عقد باید به کتاب عرضه شود و هر شرط مخالف ب. روایاتی دالّه بر اینکه 

 ست.شرط مخالف ظهور کتاب ااد از این روایات، مرپس  ،در کتاب بسیار اندک بوده «نصّ»است. 

بری خکه اگر  ،اندودهبر کتاب نم و احادیثامر به عرضه اخبار علیهم السالم در آنها روایاتی که ائمه ج. 

جّت حشده و ن اخذ به آ ،و اگر مخالف نبود باشد؛و حجّت نمی« فاضربوه علی الجدار»مخالف کتاب بوده 

ص کم خبر بر نصوعرضه  وبوده ایات بسیار متعدّدی دارد. نصوص کتاب بسیار اندک این طائفه روباشد.  می

 واهر کتاب(، لذا مراد عرضه بر ظمام جهات نصّ باشدشود ساخت که از تبسیار اندک جمله می فائده است )

 است.

به  روایات یه(. اینل)اخبار استدال اندائمه علیهم السالم استدالل به ظواهر کتاب کردهدر آنها که د. روایاتی 

فی نفسه  ظهوریت به ظاهر کتاب، حجّ از استدالل عرفی فهم داللت دارد؛ زیراظواهر کتاب  بر حجّیتِ وضوح 

 است.

چهار با این  (که نبود) از روایات بر عدم حجّیت ظواهر کتاب، تمام باشد آن سه طائفهاستدالل به لذا اگر 

شود. میرجوع ه سیره و امضاء آن بو  ،تساقط نمودهگروه از روایات لذا هر دو  ؛کندروایات تعارض میدسته از 

سیره )در عمل به در عصر تبلیغ روایت معتبری بر ردع آید؛ زیرا به دست می« سکوت زمانی»از  سیره امضاء

 .1شود، لذا اطمینان به امضاء آن پیدا میشتهوجود نداظواهر( 

 

                                                           

شود، با این میمنجّر به تناقض « ستاتمام سخنان من دروغ »مثال که جمله شود. این می 56. قبل از شروع بحث بعدی، استدراکی از جلسه 1

غ گفته و د زید امروز ده دروفرض شوبه عنوان مثال گوید. این جمله را میسپس روغ بوده و همه دگفته که  یسخنانمتکلّم پیش است که 

ی از به عنوان یک اش این است که این سخن همد، الزمهوشاین سخن دق فرض صاگر . «دروغ استدر امروز تمام سخنان من »گوید سپس می

د یک سخن ن قبلی دروغ بوده و بایزیرا تمام سخنا ؛اش صدق قضیه استالزمه فرض کذب این سخن شود،دروغ باشد؛ و اگر  سخنان وی

 اسخ دهد.تناقض بوده که شهید صدر تالش نموده از آن پبر استحاله  یلاشکقضیه ا صادق باشد تا این سخن دروغ شود. این
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 مسلک دوم: عدم ظهور در کتاب

مسلک اول  مانطور که در ابتدای بحث گفته شد، دو مسلک به علمای اخباری نسبت داده شده است.ه

اب  در کته اصالًاینکه ظهورات کتاب حجّت نبوده لذا تفصیلی در حجّیت ظهور وجود دارد؛ و مسلک دوم اینک

 شود.ظهور وجود ندارد که استطراداً این بحث نیز مطرح می

ینکه رد: اول ااند که کتاب ظهوری ندابه دو نحوه ادّعا نموده اند،کتاب شدهدر ل کسانی که قائل به اجما

 .ردادیا اجمال حکمی  قرآن اجمالی عرضیدوم اینکه و  قرآن ذاتاً مجمل است؛

 

 اجمال ذاتی در آیات قرآن

اند، و شهید صدر نیز وجه دیگری بیان نموده است. اخباریون دو وجه برای اجمال ذاتی قرآن بیان نموده

 شوند:قرآن مطرح شده که بررسی می برای اجمال ذاتیدر مجموع سه وجه 

 

 : ربط امّت به اماموجه اول

قرآن زیرا اگر همه  ؛ندبرای اینکه مردم محتاج به امام باش ،کتاب به صورت مجمل نازل شدهادّعا شده 

مردم احساس نیاز به ائمه علیهم پس برای اینکه باشد، مردم احساس نیاز به امام نخواهند کرد. و روشن ظاهر 

 .السالم نموده و به دنبال آنها بروند، آیات قرآن به صورت مجمل نازل شده است

ظواهر  ر خالف وجدان بوده و بالوجداناجمال آیات قران بزیرا اوالً  ؛این وجه ناتمام استرسد به نظر می

آیات قرآن  تمام لذا اینگونه نیست کهباشند. مینصّ نیز قرآن شته و حتی برخی آیات بسیاری در کتاب وجود دا

زیرا تمام  ،نیازی به اجمال و ابهام آیات نیست «ربط االمّة باالمام»و ثانیاً برای  ها نباشد؛مبهم بوده و فهمی از آن

و همین که برای یادگیری دین و احکام باید به امام رجوع شود برای ربط مطرح نشده در کتاب  شرعی احکام

 یش ازب)امّت به امام کافی است. اکثر احکام شرعی در کتاب نیست، و مقدار اندکی از شریعت در کتاب هست 

 .(در کتاب نیست از احکام شرعی« درصد 99»شاید حدود  و« درصد 90»

 

 مرتبه متکلّم در قرآن : علوّوجه دوم

صاحب کتاب برای اثبات اجمال ذاتی در آیات قرآن نقل شده، اینکه علمای اخباری وجه دیگری که از 

متناسب با صاحب سخن از حیث مرتبه عرف و مردم هستند. هر سخنی به کتاب خداوند متعال بوده و مراجعین 

باشند. ن وی نیز از علوّ مرتبه برخوردار میاست پس سخناچنین عظمتی دارای صاحب سخن  و حال کهاست، 

چنین کالمی را توانند که فاصله زیادی از حیث مرتبه دارند، نمی (حتی علماء)مردم عادی  در این صورت،
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باید ، زیرا دکنبفهمند. خداوند متعال با ارتفاع مقام سخنی فرموده و انسان با این پستی مقام آن را درک نمی

بنابراین قرآن دارای اجمال ذاتی بوده، و ظهوری در کتاب برای مردم  .تا درک نمایند اشدب بین آنها تناسبی

 عادی وجود ندارد.

. به ارده غموضی ندکاست  در قرآن زیرا بحث در آیات احکام ؛ناتمام است نیز این وجهرسد به نظر می

را ود ندارد؛ زیوج« روزه بگیر» و« نماز بخوان»و « شرب خمر نکن»و  «غیبت نکن»عنوان مثال پیچیدگی در 

حکام آیات ا ائل مانند حقیقت عالم و ملکوت است، امّحقیقت مسابیان در جمالت خبری و و پیچیدگی غموض 

 ندارد. یغموضئی بوده و انشاجمالتی 

 

 13/10/96  59ج

 : احتمال وجودِ قرائنوجه سوم

یشان ا. مالندای اجدارشهید صدر به نقل برخی تالمیذ ایشان فرموده کتاب فاقد ظهور بوده و آیات قرآنی 

 اند.اند، امّا برخی شاگردان از ایشان نقل نمودهی مطرح نکردهاصولکتب در ظاهراً این بحث را 

 صلّی اهلل ی اکرمبر نبهنگام نزول آیات نظر ایشان این است که احتمال وجودِ قرائن غیر لفظیه  خالصه

 کالم ایرای بینهقر ،یا زمانو یا مکان  (نسبت به ظهور در جمله جواب) . گاهی سوالوجود داردعلیه و آله 

 بی اکرماند. اصحاب نتهقرائن وجود داشآن یکی از ممکن است هنگام نزول در مورد آیات قرآنی نیز شود. می

اظ قرآن و عدم ه نقل الفبزیرا مقیَّد  اند،قل نموده و قرائن را نقل نکردهنیز فقط قرآن را ن صلّی اهلل علیه و آله

ستظهار ا آنها موجب قرائنی نقل نشده باشد که وجودِ ممکن است پس  اند.اختالط الفاظ دیگر با قرآن بوده

ر در قرینه . شک داردو یقین به عدم قرائن وجود ند در آیات قرآن وجود داشتهاحتمال این  د.در آیه شودیگری 

 :باشددافع تواند تنها یکی از دو چیز می؛ زیرا این موارد نیز دافعی ندارد

راوی حین نقل دچار غفلت شده و قرینه را نقل در مواردی که احتمال دارد که  «غفلت عدمِ  اصلِ»اول 

عقالء به این احتمال اعتناء نکرده و اصل یعنی . شودشد، این اصل جاری شده و احتمال قرینه دفع میابنکرده 

اند فقط متعهد بودهناقلین قرآن  ؛ امّا این دافع در مورد آیات قرآنی وجود ندارد، زیرا1ندکنجاری میعدم غفلت 

ود، را نقل نکنند. پس احتمال وجودِ قرینه شباختالط الفاظ دیگر با آیات  هک یو چیز دیگر ،را نقل نمایند آیات

شود؛ زیرا احتمال دارد قرائن را عمداً نقل نکرده باشند به سبب عدم اختالط الفاظ م غفلت دفع نمیبا اصل عد

 قرآن با سخنان دیگر.

                                                           

یز گردند، و در نظر مختار ننیز به اصل عدم غفلت برمی« اصالة الصحّة»و « قاعده تجاوز»و « قاعده فراغ»اند فرموده . برخی متأخّرین1

 همینگونه است.
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اکرم »باشد ناقل گفته . به عنوان مثال اگر است «شهادت سلبی ناقل»احتمال قرینه نیز دوم برای دافعِ 

به است  یشهادت ،. سکوت راویاست باشد که نقل نشده وجود داشته نیز «الّا زیداً»قرینه د شاباحتمال و « الفقیر

نیز  آیات قرآنی در مورد را نقل نماید؛ استو باید هرچه دخیل در معنی زیرا فرض وثاقت وی شده  ؛عدم قرینه

سکوت نماید. یعنی  را نقلقرآن فقط الفاظ مقیّد است زیرا ناقل  ،نیستناقل موجب دفع قرینه شهادت سلبی 

 .1نیست، بلکه برای عدم اختالط آیات قرآنی با سخنان دیگر استرائن مقامی و حالیه قل شهادت بر عدم قنا

 اشکال: ارجاع به کتاب به صیاغت فعلی

 از قطعیات و. شودمی اکتفاء یک اشکالبه ذکر شده که مطرح اشکاالتی بر این استدالل شهید صدر 

امر ر لت دارند بروایاتی که دالاند. ارجاع به همین صیاغت فعلی کتاب دادهعلیهم السالم مسلّمات است که ائمه 

یث دیگر، احادصدق آن در و مالک بودنِ قرمناط یا بر و در فهم دین، ارجاع به قرآن بر  یا ودر قرآن، به تدّبر 

 اقد ظهورفتاب ک ستنیممکن  ،با توجه به این روایات کثیره و مسلّمههمه باید به همین صیاغت فعلی باشد. 

 و دارای اجمال ذاتی باشد. باشد

                                                           

ساس بارکة على اجمال اآلیة المالمالحظة الثالثة: ما افاده سیّدنا الشهید الصدر )قدّس سرّه( من ا:»12، ص2. کتاب الخمس )للشاهرودی(، ج2

جود قرینة غیر ی احتمال وذا یعنهل احتفافها بقرینة غیر لفظیة فی موردها أو حین نزولها تجعلها ظاهرة فی المعنى الخاص ال العالم، و احتما

ا رب بالخصوص، و هذئم دار الحدة غنالفظیة محفوفة باآلیة المبارکة لو کنا نطلع علیها لتغیر معنى اآلیة المبارکة عندنا، و کان ظهورها فی إرا

 فانه یقال المتصلة. ال القرینةد احتمهذا االحتمال منفی باصالة عدم القرینة، کما هو الحال فی تمام موار ال یقال االحتمال یوجب اجمال الظهور.

قالء لیست لهم الع شفیة، فانّن الکااصالة عدم القرینة على ما حققناه فی علم االصول لیست اصال تعبدیا صرفا فی قبال اصالة الظهور و ما لها م

لنا فی ذلک قذا االساس على ه وتعبدات صرفة، و انما ترجع االصول العقالئیة فی باب المحاورات و االخبار الى کاشفیة الظهور او االخبار، 

یر ثبوتها أو وصولها قدتى على تحنفصلة البحث انّ القرینة المحتملة اذا کانت قرینة منفصلة فالنافی لها حجیة ظهور ذی القرینة، النّ القرینة الم

م علیه فی مقام ته، و تتقددم حجیالى المکلف فهی ال تهدم اصل الظهور فی ذی القرینة، بل ظهوره منعقد على کل تقدیر، و القرینة المنفصلة ته

ی لها صلة فالنافلمحتملة متا قرینةو اذا کانت ال المعارضة، فمع الشک فیها یبقى الظهور المنعقد على کل حال حجة فی اثبات الحکم و فی نفیها.

على عدم وجود قرینة  هادة سلبیةعنها ش وجود قرینة متصلة مغیّرة لمعنى الکالم و الّا لنقلها، فعدم نقله لها و سکوتهشهادة الراوی السلبیة بعدم 

تى اذا کانت قرینة القرآنی ح ر النصم نقل غیو هذه النکتة ال یمکن تطبیقها فی اآلیات القرآنیة، و ذلک النّ الناقل لها ملتزم بعد على الخالف.

یقال بانّ سکوته لم بالمعنى لفظه أبمؤثرة على معنى اآلیة، فلیس الناقل للنص القرآنی کالناقل للحدیث عن المعصوم ناظرا الى نقل المعنى سواء 

الثابت بالقطع و  ت القرآنیةاآلیا تمام النظر فی نقل شهادة منه بانّ ما نقله هو تمام المعنى و انه لم یکن هناک قرینة متصلة على خالفه، بل

حریف للنص ه تعالنّ نقله م التواتر الى الحفاظ على النص القرآنی فحسب من دون زیادة ما لیس من القرآن فیه و لو کان مؤثرا فی معناه،

مشکلة  بهذا تظهر و نة علیه.للقری رآنی و ان کان صالحاالقرآنی بالزیادة و هو ال یجوز، فالناقل للقرآن الکریم ملتزم بعدم نقل غیر النص الق

حالیة أو کالقرائن ال -نیالقرآ عامة فی الظهورات القرآنیة تؤدی الى المنع عن امکان التمسک بها کلّما احتمل وجود قرینة متصلة خارج النص

قام، حیث غنیمة فی المالعرفی، و من مصادیق ذلک آیة الانت محفوفة مع النص القرآنی حین نزوله، بحیث یتغیر على اساسها ظهوره ک -اللبیة

بتلى اآلیة لمعنى الخاص منها حین نزولها و هو غنیمة الحرب، فتعلى إرادة ا -أو بحسب تطبیق النبی )ص( بحسب المورد -یحتمل وجود قرینة

 «.باالجمال، و ال یمکن التمسک بها الثبات الخمس فی مطلق الفائدة
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شود: یا قرائنی وجود نداشته که معنی یکی از دو مطلب استفاده میعلیهم السالم به قرآن، از ارجاع ائمه 

کافی قرآن تا عصر حضور معصوم علیه السالم ظهورات فعلی  ،وجود داشتهقرینه ؛ و یا اگر تغییر دهدرا آیات 

 .ندتحجّت هس« القرینة لوال»فعلی ات ظهوریعنی است. 

 

 یاجمال حکم

توان به آنها که نمی دانندظهورات کتاب را در حکم مجمل می امّاند منکر اجمال ذاتی شدهرچند برخی 

تکون  ا انالّ » و «لبیعااحلّ اهلل »و  «اوفوا بالعقود»توضیح اینکه عمومات و اطالقاتی در قرآن مانند. عمل کرد

جود وات در آنها یا تقیید و اتای از تخصیصپارهبه وجودِ علم وجود دارد. از سویی نیز « عن تراض تجارة

به عدم  اجمالی علمتعارض دارد.  ا علم به عدم حجّیت برخی ظهوراتب ،حجّیت تمام ظهوراتدارد. بنابراین 

دو ی که متکلّمشود اصل حجّیت ظهور در هیچ ظهوری جاری نشود. نظیر اینحجّیت برخی ظهورات موجب می

نسبت  یص یا تقییدیتخصدر یک جلسه که علم وجود دارد امّا ، را گفته« اکرم کل عالم» و« اکرم الفقیر»جمله 

 لکه بایدب ؛شود عمل نمودنمیاز ظهور اطالقی و عمومی هیچیک گفته است. در این صورت به یکی از آنها را به 

 عمل کرد.آنها به قدر متیقّن 

 

 به علم اجمالی به تخصیص و تقیید در روایات: نقض جواب اول

ای از جواب اول به استدالل فوق یک جواب نقضی است. توضیح اینکه علم اجمالی به وجود پاره

شود که نتوان ی موجب میاجمالتخصیصات و تقییدات در عمومات و اطالقات روایات نیز وجود دارد. این علم 

 . پس ظهورات روایات نیز قابل عمل نخواهند بود.به اطالقات و عمومات روایات عمل نمود

 

 : انحالل علم اجمالی بعد از فحصجواب دوم

بعد از فحص و دستیابی به مقداری از علم اجمالی به تخصیص و تقیید در عمومات و اطالقات قرآن، 

قرآنی ورات قی ظهابه ب نسبت زیرا شوند؛قرآنی حجّت می، منحلّ شده و سائر ظهورات اتو تقیید اتتخصیص

فرض این است زیرا  شود؛اخذ می« الظهور اصالة»به  علم اجمالی وجود نداشته و با شکّ در تخصیص و تقیید

 که برای علماء و فقهاء علم اجمالی منحلّ شده است.

باید توجه شود که نوعاً علماء اطالقات و عمومات بسیاری از آیات قرآنی استفاده نیز این نکته البته به 

در « عقود»و  «بیع»به عنوان مثال عناوین نیست.  یاند، امّا در نظر مختار در اکثر آیات عموم یا اطالقهنمود
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آیات فوق اطالقی ندارند. با توجه به این نکته، علم اجمالی به وجود تخصیص و تقیید در قرآن وجود نداشته و 

 .شودبا فحص نیز منحلّ نمی

 

 16/10/96  60ج

 شخصی و نوعیجهت پنجم: ظهور 

د ظهور شود. ابتدا بایدر جهت پنجم از مباحث ظهور، مباحثی پیرامون ظهور شخصی و نوعی مطرح می

 شخصی و نوعی معرفی شوند:

 

 نظر شهید صدر پیرامون ظهور شخصی و نوعی

خص نسبت به یک شظهور کالم نجیده شده و افراد سظهور شخصی به فرموده مرحوم شهید صدر 

 ی به عرفهور نوعظامّا  ، ظهور شخصی هستند؛زید یا نزد عمرووان مثال ظهور این کالم نزد شد. به عنابمی

 «ظهور موضوعی»، و نامِ ظهور شخصیرا برای « ظهور ذاتی»نامِ ایشان  ظهور نزد عرف است.ه و دشسنجیده 

 ه متقوّمکخصیه شو ناشی از خصوصیات فردیه  ظهورِ است. ظهور ذاتی یعنی را برای ظهور نوعی انتخاب نموده

 ست.اظهور نوعی نیز منشأ عینی و خارج از ذهن دارد، لذا موضوعی نامیده شده  به شخص است؛ و

 ظهور شخصی و نوعی وجود دارد:دو تفاوت اساسی بین در نظر ایشان 

هور یعنی ممکن است یک ظکند. تغییر می افراد مختلفامری نسبی بوده و نسبت به ظهور شخصی الف. 

ا ظهور امّ ؛نی افراد موجب این تفاوت شده استکه خصوصیات ذه ،مرو و ظهور دیگری نزد زید باشدنزد ع

کالم  وت برای یکدو ظهور نوعی متفاامّا دارد د ی وجویعنی هرچند اعراف مختلف ،نسبی نیستاز امور نوعی 

 وجود ندارد.

ید آنچه ز زیرا موطن هر دو ذهن شخص است. یعنی ،استم ثبوت و اثبات در ظهور شخصی یکی عالب. 

عالم ثبوت  هور نوعیامّا در ظ شود؛ط با مراجعه به زید معلوم میاستظهار نموده نیاز به کار میدانی نداشته و فق

اشد. به بفاوت تهمان عالم واقع و اذهان مردم است، و عالم اثبات ذهن شخص است لذا ممکن است بین آنها 

فهمد. پس ب میندعرف عرب از صیغه امر، رف از صیغه امر وجوب فهمیده امّا زید معتقد است عنوان مثال ع

 تفاوت بین آنها ممکن است.
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ظهور شخصی رابطه ظهور نوعی و شخصی، عموم و خصوص من وجه است. یعنی ایشان در انتهاء فرموده 

 .1ده و گاهی متفاوتندو نوعی گاهی برای زید یکسان بو

 

 یرامون ظهور شخصی و نوعینظر مختار پ

الم وجّه کباشند، اشکالی مت ظهور شخصی و نوعیاگر شهید صدر در صدد ایجاد اصطالحی با عنوان 

گر در مّا ااایشان نبوده، و اصطالحی برای ظهور نسبت به یک شخص و ظهور نسبت به عرف جعل شده است؛ 

در  رسد ظهور شخصیباشند، به نظر می صدد بیان ارتکاز و اذهان علمای اصول از ظهور شخصی و نوعی

 رد.بنابراین ظهور شخصی و نوعی اجتماع نخواهند ک ارتکاز علمای اصول قسیم ظهور نوعی است.

جمع یکدیگر بوده و به لحاظ موردی با  ظهور نوعی ظهور شخصی قسیمرسد به هر حال، به نظر می

ولو همه )اکثر  نزد ظهور «ظهور نوعی»و  باشد؛( میولو یک نفر)نزد اقلّ  یظهور «ظهور شخصی»د. نشونمی

البته گاهی یک کالم فقط ظهور نوعی داشته و گاهی فقط ظهور شخصی داشته و گاهی نیز ظهور  .2باشدمی (افراد

وجود ندارد. به عبارت دیگر ممکن است لزوماً در موارد ظهور شخصی، ظهور نوعی  نوعی و شخصی دارد، یعنی

خصی بوده امّا ظهور نوعی نداشته و مجمل باشد؛ و ممکن است ظهور نوعی داشته امّا نزد کالمی دارای ظهور ش

 شخصی اجمال داشته باشد.

 ظهور»به  باشند لذا تعبیر از آنها بهتر از تعبیرعنوان گویا و رسا می« ظهور فردی»یا  «ظهور شخصی»

ز او بهتر  ایی داردنیز عنوان رسا و گوی« ظهور نوعی»است که نیاز به توضیح و تبیین دارد. همینطور « ذاتی

 .است« ظهور موضوعی»

                                                           

ر خص، و بالظهوشو المراد بالظهور الذاتی الظهور الشخصی الّذی ینسبق إلى ذهن کلّ شخص :»291، ص4صول، ج. بحوث فی علم اال1

د یتأثر قنَّ الشخص فان ألالموضوعی الظهور النوعیّ الّذی یشترک فی فهمه أبناء العرف و المحاورة الذین تمت عرفیتهم، و هما قد یختل

و  ظ.ام عن اللفرف العنته أو غیر ذلک فیحصل فی ذهنه أنس مخصوص بمعنى مخصوص ال یفهمه العبظروفه و مالبساته و سنخ ثقافته أو مه

الموضوعی فهو  مّا الظهورر، و امن هنا یعلم انَّ الظهور الذاتی الشخصی نسبی مقام ثبوته عین مقام إثباته و لهذا قد یختلف من شخص إلى آخ

م لقوانین الثابتة عندهغة بموجب ااء الله ألنَّه عبارة عن ظهور اللفظ المشترک عند أهل العرف و أبنحقیقة مطلقة ثابتة مقام ثبوته غیر مقام إثبات

شک فیه لکونه حقیقة ه یعقل العرف انَّبأنه الظهور عند النوع من أبناء اللغة و من هنا ی للمحاورة و هی قوانین ثابتة متعیّنة، و إِنْ شئت عبرت

صة، و قد ظروفه الخابلمتأثر ااإلنسان و قد یشک فیه. و الظهوران قد یتطابقان کما عند اإلنسان العرفی غیر موضوعیة ثابتة قد ال یحرزها 

اورة أو وانین المحغة و قیختلفان فیخطئ الظهور الذاتی الشخصی الظهور الموضوعی و ذلک امّا لعدم استیعاب ذلک الشخص لتمام نکات الل

 «.نسباق من اللفظ إلى المعنىلتأثره بشئونه الشخصیة فی مقام اال

 باشد و اکثر مردم یا اکثر عقالء مراد نیست.نیز همان اکثر عرف اهل محاوره می« اکثر». مراد از 1
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ور ظه»اول  ؛ که در صورتباشد ، ظهوری داشتهاکثرنزد ست نزد اقلّ یا ممکن ا کالمدر نتیجه یک 

 شود.نامیده می« نوعی ظهور»و صورت دوم « شخصی

 

 هور شخصی و نوعیچهار سوال پیرامون ظ

د پاسخ بایبه ترتیب در مورد ظهور شخصی و نوعی چهار سوال  ،پس از معرفی ظهور شخصی و نوعی

 :دنداده شو

 ؟حجّت است ظهور نوعیو یا ظهور شخصی الف. کدامیک از 

 ؟ستب. با فرض حجّیت ظهور نوعی، کدامیک از عرف زمان صدور و یا عرف زمان وصول مالک ا

 شود؟میکشف عرف زمان صدور چگونه  ،زمان صدورج. با فرض معیار بودنِ عرف 

 شود؟کشف می عرف زمان وصول زمان وصول، چگونهبودنِ عرف  معیارد. با فرض 

 

 ظهور شخصی یا نوعیسوال اول: حجّیت 

زیرا ظهور  حجّت بوده و ظهور شخصی حجّت نیست؛مرحوم شهید صدر فرموده ظهور نوعی و عرفی 

نه اینکه  ،کندو ذهنیت عرفی را رعایت می گردد، و متکلّم نیز همان قواعد لغتنوعی به ظهور حال متکلّم برمی

ه دمونقواعد و ذهنیت عرف را رعایت  د. متکلّم از اهل عرف بوده و همانرا رعایت نمایقواعد شخص مخاطب 

 .1را رعایت نمایدذهنیت وی حتی گاهی متکلّم شناختی از حال و ذهنیت مخاطب ندارد تا بخواهد  و

 خصینظر مختار در حجّیت ظهور نوعی یا ش

 بیان شود:ه دو مقدّمیح نیست که برای توضیح آن باید صحشهید صدر رسد کالم به نظر می

د. در ظهور نشوظهورات استعمالیه و جدّیه متّصف به حجّیت میدر نظر مختار، مجموع اول اینکه الف. 

معانی لفظ چهار دسته است: معانی لغویه؛  شود. توضیح اینکهنظر گرفته می استعمالی همیشه قواعد عرفی در

به کار  یه؛ متکلّم الفاظ را با توجّه به معانی عرفیه و قواعد محاورهمعانی کنائمجازیه؛ و معانی عرفیه؛ معانی 

معنای عرفی آن لفظ را با توجّه به دو معنای عرفی و لغوی باشد، متکلّم دارای . به عنوان مثال اگر لفظی بردمی

نیز عرف  قرینه قرار دهد. در معنای مجازیاگر با توجّه به معنای لغوی به کار برد، باید برای آن رده و به کار ب

ممکن هرچند رود برای انسان شجاع به کار می «اسد»لفظ  محاوره لحاظ شده و به عنوان مثال در زبان عربی
                                                           

جیة الظهور حلذاتی ألنَّ او موضوع أصالة الظهور ال ینبغی اإلشکال فی انَّه الظهور الموضوعی ال :»292، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

رک العام ال لعرف المشتاتابعة میة و کاشفیة ظهور حال المتکلّم فی متابعة قوانین لغته و عرفه، و من الواضح انَّ ظاهر حاله بمالک الطریق

 «.العرف الخاصّ للسامع القائم على أساس أُنس شخصی و ذاتی یختص به و ال یعلم به المتکلّم عادة و هذا واضح
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رود. پس به کار میشخص جواد برای « دکثیر الرما»، و لفظِ باشندوجود داشته است حیوانات شجاع دیگری نیز 

نیاز به قواعد عرفی و محاوره  شود. در ظهور استعمالیزبانان استفاده نمیعرف عرباز عناوین زبان فارسی در 

 .وجود دارد

به این معنی « ظهور نوعی فعلی» دارد.« تقدیری»و  «فعلی»مقدمه دوم اینکه ظهور نوعی دو قسم ب. 

است که اقلّیت متوجّه عنی به این م« تقدیریظهور نوعی »دارند؛ و بالفعل این استظهار را افراد اکثریت است که 

از کالم همان استظهار را  ،دنشونکته متوجّه آن ی از کالم دارند که اگر دیگران هم استظهارای شده و نکته

د، امّا ندانو آن را شامل زید می اطالق فهمیده «اکرم الفقیر»جمله از  افراد . به عنوان مثال اکثریتخواهند داشت

فقیر  انصراف»پس . خواهند دانستن دیفقیر را شامل زاگر آنها نیز متوجّه عداوت بین مولی و زید شوند، اطالق 

 .1باشدظهور نوعی تقدیری نیز می امّابوده یک ظهور شخصی  «از زید

 

 17/10/96  61ج

 حجّیت ظهور شخصی یا نوعی تقدیری

ه تنهایی بنه استعمالی )شوند مجموع ظهور استعمالی و جدّی موصوف به حجّیت میهمانطور که گفته شد 

واعد قرات جدّی امّا در ظهو ،شود؛ در ظهورات استعمالیه قواعد عرفی محاوره رعایت می(و نه جدّی به تنهایی

گاهی  و بوده،« یدزاخبار از اجتهاد »گاهی  «زید مجتهدٌ »مراد از جمله ل به عنوان مثاعرفیه وجود ندارد. 

شناسد، مجتهد می مجتهد را فقطداده که  و یا متکلّم خبرارتکاز هست باشد زیرا در می« اخبار از اجتهاد متکلّم»

ا در ین جمله رند و یا متکلّم اهر دو به اجتهاد معروفزید و عمرو را باشد زیمی« فی اجتهاد از عمرون»و گاهی 

ر مقام پس داست.  «تقلید مخاطباخبار از بطالن »گاهی گفته است،  «ندزید و عمرو مجتهدآیا »پاسخ از سوال 

ی ، که افرادوجود دارد« ظیقرائن غیر لف»ای از مجموعه، ظهورهای مختلفی به کمک مراد جدّی متکلّم از کالم

راد جدّی مر نتیجه دست؛ ل حصر نی، قابمراد جدّی از آنها مطّلع بوده و برخی نیز اطاّلع ندارند. قرائن دخیل در

 تابع قواعد عرفی نیست.

از خداوند مخاطب بستگی به فهم و شناخت  «رٌ یبصانّ اهلل سمیعٌ »ظهور جدّی از آیه شریفه به عنوان مثال 

داشته  یبدون اینکه گوششنود میخداوند متعال ممکن است کسی ظهور جدّی را در این بداند که  .متعال دارد

تری معنای وسیع کس دیگر این بداند که خداوند متعال عالم به مسموعات و مبصرات است، و کس دیگرو  ،باشد

نسبت به خداوند متعال دارد. بخش فراوانی از ظهور  مخاطب بستگی به معرفتظهور جدّی در این موارد  بفهمد.

                                                           

 است.« ظهور نوعی فعلی»شود، فقط در مورد ور نوعی بوده و با آن جمع نمی. پس اینکه گفته شد ظهور شخصی قسیمِ ظه1
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دارد )نه اینکه ناشی از ظهور جدّی در ریشه  نیز و قریب به اتّفاق اختالفات فقهاءبوده جدّی مرتبط با اشخاص 

 (.اختالف در قواعد عقلی باشد

وی نوعی تقدیری بوده و صرفِ یک استظهار  استظهاراست د کند همیشه معتقالبته کسی که استظهار می

 اشته باشند، چنین استظهاری خواهنددیگران نیز اگر التفات و توجّه وی را دنیست. یعنی معتقد است شخصی 

 .امّا تفطّن قابل انتقال نیست ، قابل انتقال به دیگران است؛کلمات و قرائن لفظیمطلب در این است که  سرّ داشت. 

 بوده انسان اینگونهاستظهار ست. بوده و قابل انتقال نی، استشمام شخص بودنِ متکلّم به عنوان مثال در مقام بیان

آمد. شاید هزاران تفسیر قرآن وجود یش نمیو اگر آیات قرآنی یک ظهور واحد نوعی داشت، این اختالفات پ

اختالفات در . 1هشتاد تفسیر مختلف استیک آیه دارای دارد، که اگر استظهارات ذیل یک آیه جمع شود گاهی 

 «تجاوزقاعده »و  «فراغقاعده »و  «التعاد»و  «الضرر»قواعدی مانند فقه نیز مانند اختالف در مصبّ و مجرای 

شکّ آن نسبت به ل وممانند اینکه ش« استصحاب»در  ات بسیاراختالف متفاوت دارد؛ و یاات ریشه در استظهار

 .2در مقتضی، نیز فقط ریشه در استظهار دارد

عنوان  بهشود. در نقل الفاظ هیچگاه ظهورات جدّی نقل نمیبه هر حال ظهورات جدّی، مختلف بوده و 

آن  تواند به جای نقلبیان اجتهاد خودش است، نمی« دٌجتهزیدٌ م»داند غرض متکلّم از جمله مثال اگر کسی می

مراه ن جمله هل هماجمله، خبر از اجتهاد متکلّم دهد! چنین مخبِری دارای وثاقت نبوده و مقتضای وثاقت، نق

اده و ددّی خبر ظهور ج ، و اگر به جای نقل قرائن ازثقه باید چنین قرائنی را نقل کندیعنی انسان  قرینه است.

ر . ده استنداد ید متکلّم اخبار از اجتهاد خود نمود، این اخبار کاذب است؛ زیرا متکلّم چنین خبریبگو

مور ارد. این ادوجود غرض دیگری شود در حالیکه  بسیار رائج است که کلماتی گفتهنیز مردم عرفی محاورات 

ین ا برای همتعال نیز فقه رماوند خد ؛ در عینِ حالدنآیتحت ضابطه درنمیکنند، که ظهور جدّی را نمایات می

 یراده است؛ زبه روز بیشتر شد، بلکه روزاینگونه نیست که روزی اختالف در فتوا کم شو و ها فرستادهانسان

هور مّا در ظ، ارعایت شودعرفی در ظهور استعمالی باید قواعد و هرچند استظهار چارچوب مشخصّی ندارد 

 .جدّی امور بسیاری دخیل است

                                                           

الً متفاوت از تفسیر کام ست. دو. به عنوان مثال کتاب فلسفه ارسطو بیش از چهارهزار شرح داشته و تفاسیر و فهم مختلفی از آن ارائه شده ا1

کالم  نه نیست کهدانند. اینگومی« فوق موحّد عادی»دانسته و برخی نیز  «ملحد»کتاب ارسطو وجود دارد که برخی وی را با توجّه به کتابش 

اوای ه دارد، فتکمختلفی  که با تعلیقات« عروه»ارسطو از این حیث، غموض داشته باشد؛ بلکه ظهورات جدّی متفاوت است. مثال دیگر کتاب 

 ست.اکتاب، ناشی از اختالف در استظهار  این اختالفات فراوان در آن« در صد 99»متفاوتی در آن وجود دارد. حدود 

بسیار بعید ل عنوان مثا ست. به. البته این اختالف مختصّ علومی مانند فلسفه و فقه نیست؛ بلکه در علم پزشکی و مانند آن نیز همینگونه ا2

 .(خصوصاً اگر بیماری پیچیده باشد) نسخه مشترک دهند ،در یک بیماری خاصّتمام پزشکان یک شهر است 
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در نتیجه اینگونه نیست هر کالم، دارای ظهور نوعی واحد باشد و افراد در کشف آن دچار اشتباه شوند؛ 

بسیار وابسته جدّی ظهور از سویی نیز گیرد، و همیشه در ذهن انسان شکل میمحقّق نشده و ظهور در خأل زیرا 

 .1است «ظهور نوعی تقدیری»شخص لذا همین ظهور شخصی افراد حجّت بوده و نزد هر . ستبه ذهنیت انسان ا

 

 18/10/96  62ج

 بندی: حجّیت ظهور نوعی تقدیری در ظهورات جدّیهجمع

وده؛ و ب« ظهور نوعی» همالک و معیار در ظهورات استعمالیکه شود می اینبحث پیرامون سوال اول نتیجه 

 هیچیک ازه عنوان مثال است. ب «ظهور نوعی تقدیری» باشد که همانمی «ظهور شخصی»ر ظهورات جدّیه د

به و  ،عه موردسلحاظ که بزرگترین اصل عملی شرعی به )ادلّه استصحاب علماء تا زمان والد شیخ بهایی از 

از همان وق ادلّه ف اینکه وجودِ با نداین قاعده را استظهار نکرده بود باشد(میمعذّر  نسبت به منجّز ول وملحاظ ش

 ایشانفطّن تبعد از  شخصی بوده کهاستظهاری نوعی نبوده بلکه ایشان استظهار براین زمان وجود داشته است. بنا

ستنباط ری نیز اا تعذیری دیگیلذا ممکن است قواعد فقهی تنجیزی  اند.نیز آن را پذیرفته دیگراناستظهار، به آن 

 پیشین نبوده است.ی اهشود که در ذهن فق

ائر ، و سلیقتعنسبت به موارد موارد شکّ در مقتضی، یا استصحاب نسبت به  همینطور شمول اصل عملی

 ست.مباحث، ناشی از استظهارات فقها

 سوال دوم: عرف زمان صدور یا زمان وصول

عرف یا ، آرفیعظهور نوعی و  بودنِ  معیار پیرامون ظهور شخصی و نوعی این بود که با فرضسوال دوم 

 1200ه کروایتی  کالم؟ ظهور و فهم عرفی در این زمان ازعرف زمان وصول یا معیار است و  زمان صدور کالم

 سال پیش صادر شده، مالک است و یا ظهور و فهم عرفی آن زمان؟

                                                           

ت بلکه ره حجّت نیسای شده که استذواقات فقیه حجّت نبوده بلکه استنباطات فقیه حجّت است. یعنی ذوق اهل خب. شهید صدر متوجّه نکته1

ر ذوقیات ا نه تنها درسد اشکال ایشان وارد نیست؛ زیرقول آنها حجّت است، زیرا شخصیت و ذهنیت آنها در ذوقیات دخالت دارد. به نظر می

ر اینکه بود؛ عالوه شکال شاستنباط نیز ذهنیت و شخصیت فقیه دخیل است. لذا اگر در ذوقیات اشکال شود، در استنباط نیز باید ا بلکه در

 تفکیک بین استذواق و استنباط نیز در غایت صعوبت است.

کند. به عنوان نمی ها را خراببرهان نیز آنبودند که انسان باورهایی دارد و « قریحه»قائل به نظریه « حساب احتماالت»ایشان قبل از نظریه 

ه وجود خداوند بحد اعتقاد کند! و موّمثال ملحد اعتقاد دارد خداوند وجود ندارد، و حتی با نظر به ادلّه اثبات واجب نیز اعتقادش تغییر نمی

ثری ندارد؛ ارهان در آن وجب اعتقاد وی شده و بنسان مکند! پس قریحه امتعال داشته و حتی با نظر به ادلّه ملحدین نیز اعتقادش تغییر نمی

 تند.رف« حساب احتماالت»سپس متوجّه اشکاالت فراوانی به لحاظ علوم دینی در این نظریه شده لذا به دنبال نظریه 
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)حجّیت ظهور  و نظر مختار در ظهور استعمالی )حجّیت ظهور نوعی بالجملة( طبق مبنای شهید صدر

بر اساس  زیرا عقالء کان صدور است؛ر همان عرف زمان و مواضح است که معیانوعی در ظهورات استعمالیه( 

زمان و  یهای و ترکیبنایعنی متکلّم الفاظ را با توجّه به معگویند. اوضاع و صیاغات لغوی زمان خود سخن می

 .1بردبه کار میمکان صدور 

 

 سوال سوم: نحوه احراز ظهور نوعیِ زمان صدور

به آید؟ ست میزمان صدور چگونه به د عیِ این بود که ظهور نوپیرامون ظهور شخصی و نوعی سوال سوم 

احراز  ورظهآن  ، چگونهیا فی الجملهو  عبارت دیگر با فرضِ معیار بودنِ ظهور زمان متکلّم به نحو مطلق

 شود؟می

ستصحاب اال»؛ و «اصالة عدم النقل»: برای آن ذکر شدهسه نام وجود دارد که بین علماء اصلی مورد قبول 

به گذشته فعلی معنای  معلوم بوده و در گذشته مشکوک بود،یعنی اگر معنای لفظی اکنون  «لفاظفی االقهقرائی ال

عقالء  که شهید صدر این نام را بیان کرده و فرموده« اصالة الثبات فی االلفاظ و الظهورات»و شود؛ انده میکش

ا نقل در الفاظ بسیار اندک و نادر زیر ؛گذارندبناء بر معنای عرفی این زمان میهنگام شکّ در معنا و ظهور کالم، 

 .2شودبر ظهور عرفی همان زمان می حمل ،شکّ بوده و هنگام

ن به اطمینا نوعاً ،ی بین عقالء وجود ندارد. بله به سبب ندرت احتمال نقل معنیین اصلچندر نظر مختار 

است ره امانقل الفاظ یک  عدمغلبه یعنی  کند.عمل میاطمینان انسان طبق آن شده لذا در افراد ایجاد عدم نقل 

 شود.موجب اطمینان میکه 

 

                                                           

جّیة ها حر له، النو موضوع الحجّیة الظهور فی عصر صدور الکالم، ال فی عصر السماع المغای:»189، ص2. دروس فی علم االصول، ج1

فی زمان صدور  لظاهر فعالمعنى اعقالئیة قائمة على اساس حیثیة الکشف و الظهور الحالی. و من الواضح انّ ظاهر حال المتکلم ارادة ما هو ال

 «.الکالم منه

عصر  ضوعی فیر الموو یبقى علینا ان نثبت انّ الظهور الموضوعی فی عصر السماع مطابق للظهو:»189، ص2. دروس فی علم االصول، ج2

لغة، و هذا االصل ثبات فی الالة الالکالم الذی هو موضوع الحجّیة، و هذا ما نثبته بأصل عقالئی یطلق علیه اصالة عدم النقل، و قد نسمّیه باص

ء لتطور البطیای و للغة و ثباتها، فان الثبات النسبامن استقرار  -رب الشخصیةنتیجة للتجا -العقالئی یقوم على أساس ما یخیّل ألبناء العرف

 «.للّغة، یوحی لالفراد االعتیادیین بفکرة عدم تغیّرها و تطابق ظواهرها على مرّ الزمن
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 سوال چهارم: نحوه احراز ظهور نوعیِ زمان فعلی

یعنی شود؟ یاین بود که ظهور زمان معاصر چگونه احراز مپیرامون ظهور شخصی و نوعی سوال چهارم 

 شود؟یماحراز ظهور کالم وی شکّ در معنای عرفی برخی الفاظ یک متکلّم، چگونه هنگام 

 ت:ی ممکن اسو وجدان یاز دو طریق تعبّداحراز ظهور نوعی زمان معاصر شهید صدر فرموده 

را ظهور شخصی عقالء آن ظهور شخصی باشد، دارای  یاگر کالمی به این صورت که تعبّدالف. طریق 

ز ظهور شخصی دانند. پس اصل عقالئی یک طریق تعبّدی برای رسیدن به ظهور نوعی امیاماره بر ظهور نوعی 

 .1است

 به ظهور ارد بلکه عملصحیح نیست؛ زیرا چنین اصل تعبّدی بین عقالء وجود نداین طریق رسد به نظر می

ن دلیل ت. به همیاسانسان متعارف  دارد که یکاطمینان است. توضیح اینکه هر انسانی اطمینان شخصی به سبب 

تظهاری از اسن چنیمتعارف نیز های همه انساند که کنمی استظهار نماید، اطمینان پیدا یک کالماز  یظهوراگر 

 آید.ظهور نوعی به دست می ،بر اساس عمل به اطمینانبنابراین . رندادکالم آن 

ی کالماستظهار از یک ده یا بیست نفر که آید و تتّبع به دست میطریق وجدانی اینکه با کار میدانی ب. 

اند. در این صورت انسان استظهار واحدی داشتهبا توجّه به اختالفات زمانی و مکانی و شرائط مختلف دارند، که 

 .2هور نوعی استد که این استظهار یک ظرساطمینان یا قطع میبه 

امّا  باشد؛)یعنی ظهورات استعمالیه(، صحیح می در مواردی که ظهور نوعی معیار استوجدانی این طریق 

شریفه( استظهاری داشته باشند آیه کالم )مانند یک از یک تعداد بسیاری ممکن است  ،ات جدّیظهور مورد در

که طبق )در ظهورات استعمالیه که یک شخص استظهاری دیگری داشته باشد. به عبارت دیگر ظهور نوعی 

کشفی نیست.  شود؛ امّا در ظهورات جدّیه، چنینکشف میتعداد بسیار، از فهم است( قواعد یا معنای عرفی 

ممکن است شخصی از یک روایت استظهاری مخالفِ سائر علماء داشته باشد. به عنوان مثال مشهور علماء در 

امّا  اند؛برائت در اقلّ و اکثر جاری نموده و غُسل را صحیح دانسته« صدور حدث اصغر حین غُسل»مسأله 

متفاوتی داشته است )که استظهار شریفه، از آیه ه فتوای به بطالنِ غُسل داده به دلیل اینکخوئی  محقّقمرحوم 

شده قبول نآن استظهار بعد از ایشان نیز حتی و که این استظهار را داشته بوده  ی در بین علماءایشان اولین شخص

                                                           

ئیة لسیرة العقاللیه، فانَّ اعإحرازه تعبداً، و ذلک بدعوى جعل الظهور الذاتی أمارة عقالئیة  األولى:»292، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 «. شخص من الکالم هو المیزان فی تشخیص الظهور الموضوعی المشترک عند العرفقائمة على جعل ما یتبادره کلّ

ن قبل أشخاص إلى الذهن م إحرازه وجداناً و بالتحلیل، و ذلک بمالحظة ما ینسبق من اللفظ الثانیة:»293، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ما کان بنکتة میعهم انَّجظ عند انَّ انسباق ذلک المعنى الواحد من اللف متعددین مختلفین فی ظروفهم الشخصیة بنحو یطمئن بحساب االحتماالت

 «.مشترکة هی قوانین المحاورة العامة ال لقرائن شخصیة ألنَّ هذا خلف اختالفهم فی المالبسات الشخصیة
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اند پس شما نیز باید چون همه استظهار دیگری داشته»که  به ایشان اشکال نمود تواندر این مورد، نمی. است(

به نکاتی که ایشان فهمیده، شوند ایشان معتقد است اگر دیگران هم متفطّن ؛ زیرا «ظهار را کنار بگذاریداین است

دو نحوه استظهار بلکه شریفه ذکر نشده، آیه  در این مثال، دو معنی متفاوت برای. داشتچنین استظهاری خواهند 

 متفاوت وجود دارد.

 اشت.ود خواهد دلذا اختالفات وج ،شودشخصی عمل میبنابراین در بخشی از ظهورات بر اساس ذهنیت 

 

 19/10/96  63ج

 جهت ششم: حّجیت قول لغوی

ده مهمّ بو ار بسیارمعانی الفاظ برای استظهاست، زیرا  حث ظهورابمبه مناسبت بحث از حجّیتِ قول لغوی 

فظ نای یک لرای تعیین معپس بحث در حجّیت قول اهل لغت بشود. و بدون معانی الفاظ، استظهار نیز مختلّ می

ف و ست. اگر تعریاحرام  در شرع« غیبت مومن»و  «قمار»و  «استماع غناء» عناوینی نظیربه عنوان مثال است. 

انطور را همحرّم غنای مکرده تواند به آن اعتماد فقیه می آیا باشد،برای این عناوین تحدیدی از ناحیه اهل لغت 

 تحدید نماید؟

 حجّیت رِانکبرای ا. دانندنمیت آن را حجّو مشهور متأخّرین دانسته، ت وی را حجّمشهور قدماء قول لغ

 د شد.از نقد آنها ادلّه قائلین به حجّیت نیز معلوم خواهتمسّک شده که وجوهی  قول لغوی، به

 

 : ذکر نشدنِ معنای حقیقی در کتب لغتوجه اول

فائده و اثر یب اموروی فائده و اثری نداشته، و اولین وجه برای عدم حجّیت قول لغوی این است که قول لغ

اهل لغت معنای الفاظ مختلف را بیان  ؛ پس قول لغوی حجّت نیست. توضیح اینکهدنشومینمتّصف به حجّیت  نیز

. 1ی مجازی یا حقیقی یا کنایی استنابدون ذکر اینکه آن معنی از مع، ند که در عرف عرب استعمال شدهکنمی

د؛ نکنلفظ در معنا را ذکر می الفاظ نشده و فقط استعمالمتعرّض معنای حقیقی و مجازی و کنایی اهل لغت یعنی 

ند. پس قول نباشد، الفاظ روایات حمل بر معنای حقیقی شو ایتا اگر قرینهبود دنبال معنای حقیقی باید به در 

 شود.اهل لغت اثری نداشته و متّصف به حجّیت نمی

                                                           

زی بودنِ لیلی که مجاه، مگر بعض قشود که واقعاً در آنها تفکیکی بین معنای حقیقی و مجازی نشد. با مراجعه به کتب اهل لغت معلوم می1

 اند.معنی را بیان کرده
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. است مالک« ظالفامعنای عرفی »لکه بوده بمعیار ن «الفاظ معنای حقیقی»که شده از این وجه پاسخ داده 

، که اندکردهنیز موارد استعمال را ذکر  تلغاهل کنایی باشد.  یامجازی  یاحقیقی معنای عرفی ممکن است معنای 

ن معنای عرفی است؛ فظ ذکر شود، همااگر یک معنی برای لیعنی آید. از موارد استعمال به دست میمعنای عرفی 

معنای عرفی  ،باشدتناسب داشته خاصّ فقط یکی از آنها  یند معنی برای یک لفظ ذکر شده که در روایتو اگر چ

، دنباش تناسب داشتهروایت در این ترکیب خاصّ ی مذکور در کتب لغت از معان چند معنا اگرنیز همان است؛ و 

تناسب دارد، لذا مجمل  «نقره»و  «ذهب»معنای  «اشتریتُ عیناً » ؛ به عنوان مثال در جمله1آیداجمال پیش می

تناسب دارد، لذا معنای عرفی آن در این جلمه  «چشم» فقط معنای« رأیتُ عیناً باکیاً »در جمله ، امّا شودمی

 آید.میبه دست  از کتب لغتبسیاری موارد در همان است. در نتیجه معنای عرفی لفظ 

 

 و تعدّد در شهادت: اشتراط عدالت وجه دوم

عات ر موضودحجّیت قول لغوی از باب شهادت دومین وجه برای نفی حجّیت از قول لغوی این است که 

ل آنها هند، تا قو؛ یعنی باید دو نفر عادل شهادت ددر آن معتبر است« تعدّد»و  «عدالت»دو شرط بوده لذا 

 ک نفر ازین قول یاست. بنابرا «بیّنه»از به نیاصطالحاً  به عبارت دیگر در شهادت در موضوعات حجّت شود.

 اهل لغت، حجّت نخواهد بود.

 

 اشکال اول: کفایت خبر واحد در موضوعات

د و وجود دار «عدالت»و  «تعدّد» وجود دارد که آیا نیاز به شهادت در موضوعاتبحث ر دنزاع معروفی 

 ته؛ و مشهوررا شرط دانس «عدالت»و  «دتعدّ»اند: مشهور قدماء سه دسته شدهعلماء یا خبر ثقه نیز کافی است. 

 ند.امتأخّرین هیچیک را معتبر ندانسته؛ و برخی مانند صاحب عروه نیز احتیاط و توقّف نموده

یست. نعدالت  وخبر ثقه کافی بوده و نیازی به تعدّد در باب شهادت در موضوعات نیز در نظر مختار 

 .مختار این اشکال وارد نبوده و قول یک نفر از اهل لغت نیز متعبر خواهد بودبق نظر ط

 

                                                           

ر زید بن ارد؛ امّا اگبوده و توثیق د« زید بن عمرو»شود که ذکر شده که از طبقه وی تشخیص داده می« زید». نظیر اینکه در سند یک روایت 1

 شود.بکر نیز در همان طبقه بوده و توثیق نداشته باشد، مجمل می
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 اشکال دوم: کفایتِ وثاقت در قول اهل خبره

در قول  به آنهای باز هم نیاز ،معتبر باشد «عدالت»و  «تعدّد»با تسلّم اینکه در شهادت در موضوعات 

. شدابیم «حسٍّ  اخبار عن»امّا در شهادت  ،بوده «اخبار عن حدسٍ»نیست. توضیح اینکه قول اهل خبره لغوی 

ست. اول وی کافی وثاقت اهل خبره برای حجّیت قنیست بلکه  «عدالت»و  «تعدّد»خبره نیازی به در قول اهل 

ک نفر به خبر ی است ودو نفر عادل ، اخبار «عدالت مجتهد»عروه یکی از طرق ثبوت  کتابدر به عنوان مثال 

قین نیز . بسیاری از معلّاندهشهادت یک نفر را کافی دانست «اجتهاد مجتهد»برای اثبات مّا در ا شود؛اکتفاء نمی

ست ااین در ب تر باشد. سرّ مطلتشخیص اجتهاد پیچیدهرسد در حالیکه به نظر می اند،همین نظر را قبول نموده

ر از مّا اخباالت باشد؛ د تعدّد و عداموضوعات بایشهادت در لذا در بوده خبر واحد و حسّی  ،که اخبار از عدالت

 کافی است. (که ثقه باشد)حدسی بوده لذا شهادت یک اهل خبره  از امور اجتهاد

ته دالت داشعد و )تا نیاز به تعدّ یستدر نتیجه قول اهل لغت از باب خبر واحد و شهادت در موضوعات ن

 .جّیت آن استلذا فقط وثاقت، شرط ح اهل خبره استقول بلکه از باب  باشد(،

 

 : اشتراطِ اطمینان در قول اهل خبرهوجه سوم

شهادت در نه )اهل خبره است حجّیت قول قول لغوی از باب حجّیت فرموده  مرحوم آخوند در کفایه

در حالیکه از قول اهل  ؛ت شودیحجّمتّصف به وثوق و اطمینان حاصل شود تا  از قول آنها، باید موضوعات(؛ و

 .1. پس قول اهل لغت حجّت نیستشودلغت برای انسان اطمینان حاصل نمی

یت آن( قائلین به حجّنزد )قول اهل خبره یت حجّزیرا  ؛رسد این فرمایش قابل قبول نیستبه نظر می

 شخصی یا مینانمشروط به وثوق و اطمینان نیست بلکه قول اهل خبره مطلقاً حجّت است. یعنی نیازی به اط

ر مجتهد ب فتوای شاهد اینکه خودِ ایشان بلکه قول آنها حجّت است هرچند مفید اطمینان نشود.نوعی نیست، 

مّی طمینان عاجتهد نیازی به او واضح است که در اخذ به قول مدانند، حجّت میاز باب قول اهل خبره عامّی را 

 .نسبت به آن نیست

 

 20/10/96  64ج

                                                           

ول اللغوی اد یحصل من قو االطمئنان و ال یک فیما إذا کان الرجوع یوجب الوثوقو المتیقن من ذلک إنما هو :»287ول، ص. کفایة االص1

عیین أن أیا وارده ال تضبط م وثوق باألوضاع بل ال یکون اللغوی من أهل خبرة ذلک بل إنما هو من أهل خبرة موارد االستعمال بداهة أن همه

 «.ترکتقاض بالمشل الن یقة أو مجازا و إال لوضعوا لذلک عالمة و لیس ذکره أوال عالمة کون اللفظ حقیقة فیهمنها کان اللفظ فیه حق
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 یت قول لغوی: حسّ وجه چهارم

که از لبوده بناهل لغت از باب حدس و اجتهاد چهارمین اشکال به حجّیت قول لغوی این است که کالم 

کنند. نقل می کرده و کالم عرب را سماعبه دنبال الفاظ و معانی نزد عرب رفته و . یعنی اهل لغت باب حسّ است

پس قول  ب حسّ باشد،وقتی کالم اهل لغت از با که نیاز به حدس ندارد. ،کنندنقل می پس مسموعات خود را

صف به آنها متّ  ا قولاهل خبره باید با حدس و اجتهاد نظری ارائه دهند، ت آنها از باب اهل خبره حجّت نیست.

 حجّیت شود.

 

 اشکال اول: اجتهادِ اهل لغت برای دستیابی به معانی الفاظ

در استدالل فوق این است که قول اهل لغت نیز از باب حدس و اجتهاد است. توضیح اینکه اشکال اول 

اینگونه نیست که اهل لغت هرچه شنیده را نقل نماید، بلکه معانی الفاظ را با توجّه به استعماالت مختلف که 

در جمله « انسان»)به عنوان مثال لفظ د بررا با توجّه به معانی به کار میغالباً الفاظ زند. عرف شنیده، حدس می

با توجه به معنای یک فرد از انسان به کار رفته است( و دستیابی به معنای لفظ از استعماالت « جاء انسانٌ »

 .1بسیار مشکل استمختلف، 

 ست.ابوده و قول لغوی از باب قول اهل خبره حجّت بنابراین لغت یک علم حدسی و اجتهادی 

 

 خبر واحد در حسّیات اشکال دوم: کفایت

ات در حسّی خبر واحدقول اهل لغت حجّت است؛ زیرا باز هم  ،حسّی استکالم اهل لغت اگر فرض شود 

 د.حجّت خواهد بو )نه از باب قول اهل خبره( از باب خبر واحدقول اهل لغت لذا بوده حجّت 

 

                                                           

رد امّا ار وجود دا... بسی در بین علوم مختلف بسیار اندک است. یعنی عالم نحوی و اصولی و« عالم لغوی». شاهد این مدّعی این است که 1

دید ه در علم جکی است عالمان لغت از صدر اسالم تا کنون بسیار اندک است. دشواری علم لغت تا حدّلغوی اندک است به طوری که تعداد 

را « مدرسه»و « دیوار» و« فرش»ای مانند گفته شده تعیین معنای الفاظ تقریباً غیر ممکن است. به عنوان مثال اگر انسان معنای لغات ساده

ر خود رگان که عمرخی بزشواری این کار خواهد شد. همین دشواری موجب شده ادباء در مورد ببدون مراجعه به کتب لغت بنویسد، متوجّه د

آوری شده باشد( نزد ادباء ها در فارسی که نوشته شده )نه اینکه جمع؛ و برخی فرهنگ لغت«له اشتغالٌ باللغة»اند، بگویند را در لغت گذاشته

 ارزش اندکی دارند.
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 : متّصف نشدنِ معنای تصوری به حجّیتوجه پنجم

ی معنای لغوکه  باشد، این استمهمّترین اشکال متأخّرین قول لغوی که شاید  پنجمین اشکال به حجّیت

 الفاظ که معانیینکه اتوضیح است.  «ظهور»شود میت یحجّ متّصف به ند، در حالیکه آنچه کمینقل الفاظ را 

صدیقی ل تمدلو یعنی هورظ یکه حجّیت از آنِند؛ در حالستشود، مدالیل تصوّری الفاظ هتوسط لغوی نقل می

شود ت میشود، و آنچه متّصف به حجّیآنچه لغوی نقل نموده )مدلول تصوّری( متّصف به حجّیت نمیپس . است

 شود.شود. لذا قول لغوی، متّصف به حجّیت نمی)ظهور یا مدلول تصدیقی( توسط لغوی نقل نمی

است )یعنی « صدیقیمدلول ت»یا  «ظهور»هرچند موضوع حجّیت همان زیرا  ،ستنیز ناتمام ااین وجه 

مدلول تصوّری امّا مدلول تصوّری نیز در ظهور و استظهار نقش دارد.  ند(؛موضوع حجّیت نیست ،مدالیل تصوّریه

در نتیجه همین مقدار که ظهور . ستامؤثّر در ظهور جدّی با واسطه و  ،در ظهور استعمالی داشتهنقش مستقیمی 

 متّصف به حجّیت شود.نیز ، کافی است تا قول اهل لغت ردادحجّیت تصوّری نقشی در 

 بندی: حجّیتِ قولِ لغویجمع

تمام وجوه مذکوره برای اثبات عدم حجّیت قول لغوی، ناتمام است. پس قول لغوی حجّت است، یعنی نظر 

 باشد.میمتقدّمین مختار تابع نظر مشهور 

 ی حجّت است که معارض نداشته باشد.وقتلذا باشد حجّیت قول لغوی از باب حجّیت قول اهل خبره می

 شود.هیچیک حجّت نبوده و یا قول اقوی خبرةً حجّت میقول اهل خبره، در ظرف تعارض 

 

 جهت هفتم: ظهور حالی

« ظهور حالی»و  ،الفاظ بوده مرتبط به« ظهور لفظی»ظهور بر دو قسم است: ظهور لفظی؛ ظهور حالی؛ 

 .باشد( میمانند سکوت مقامی)غیر لفظ اموری افعال انسان و  مرتبط به

در حجّیت ظهور حالی در سیره عقالء، تشکیکی وجود ندارد. یعنی ظهور نزد عقالء حجّیت بوده و تفاوتی 

حجّیتِ ظهور نحوه استدالل بر امّا در  ،ظهور نزد عقالء حجّت استبین ظهور لفظی و حالی وجود ندارد. هرچند 

 ند:، در ظهور حالی قابل تمسّک نیستییاری از ادلّه حجّیت ظهور لفظزیرا بس باید دقّت شود؛ حالی

د توانسیره متشّرعه نمیدر این صورت، . فرض شود دلیل حجّیت ظهور لفظی، سیره متشّرعه باشدالف. 

ی نبوده، لفظدر جایی که  حجّیت ظهور حالی را اثبات نماید؛ زیرا احراز نشده که اصحاب ائمه علیهم السالم

 عمل کرده باشند، تا از این سیره یک حکم شرعی کشف شود.استفاده کرده و به آن خاصّی حکم شرعی 
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از  1. در این صورت اگر در امضاء سیره عقالءشدباسیره عقالء ب. فرض شود دلیل حجّیت ظهور لفظی، 

یک ظهور حالی )مانند سکوت شارع( استفاده شود، حجّیت ظهور حالی با سیره عقالء ممکن نیست؛ زیرا 

شود. و اگر در امضاء سیره عقالء از قطع استفاده شود استدالل به ظهور حالی برای اثبات حجّیت ظهور حالی می

کرد؛ پس قطع به امضاء و ردع را واصل می)به این صورت که اگر شارع با این سیره مخالف بود، قطعاً مخالفت 

 .2شودشارع وجود دارد(، حجّیت ظهور حالی با سیره عقالء ثابت می

ر این اشد. دب «اخذ به حدیث معصوم»ترغیب به ج. فرض شود دلیل حجّیت ظهور لفظی، احادیث دالّ بر 

ط )فق یستن «حدیث»مصداق  ظهور حالی؛ زیرا دنکصورت، این دلیل نیز حجّیت ظهور حالی را اثبات نمی

شود؛  الی نیز ثابتح، حجّیت ظهور الغای خصوصیتالبته ممکن است با . باشد(ظهور لفظی مصداقِ حدیث می

 .(نه به نحو ظهور حالیباشد ) به نحو علم و اطمینانامّا باید الغای خصوصیت 

 سوم: اجماعاماره 

 شود:می ع نیز در جهاتی انجامبحث از اجما شود، اجماع است.سومین اماره که بحث از حجّیت آن می

 

 تعریف اجماع

م آن در عل نای اصطالحیرد که معاد« اتّفاق»و « عزم»دو معنی اجماع در لغت به نحو مشترک لفظی 

به  که فقطه ارائه شد در علم اصول برای اجماعاست. تعریفات بسیار مختلفی لغوی با توجّه به معنای دوم اصول 

 ه است.واقع شدبول قمورد متأخّرین امامیه نیز  ؛ زیرا این تعریف توسطشودقمّی اشاره میتعریف میرازی 

فهو اتفاق جماعة یکشف اتفاقهم عن رأی »فرموده در تعریف اجماع قوانین  کتاب مرحوم میرزای قمّی در

 .3«المعصوم علیه السالم

اگر جماعتی اوالً شهید صدر این تعریف را اصالح شکلی )نه محتوایی( نموده است. ایشان فرموده مرحوم 

شود، پس باید اجماع فقهاء گفته نمی «اجماع»به آن از صوفیه اتّفاق کرده و کشف رأی معصوم شود اصطالحاً 

باشد، پس کاشف از حکم شرعی میدخالتی ندارد بلکه آنچه مهمّ است حکم شرعی نیز رأی امام  و ثانیاً باشد؛

اإلجماع اتفاق عدد کبیر من أهل النظر و الفتوى فی الحکم بدرجة توجب »لذا ایشان اینگونه تعریف نموده  باید باشد؛

                                                           

الیف ر دائره تکدامری  ر مشهور و نظر مختار، نیاز به امضاء آن سیره توسط شارع دارد. یعنی صرفِ حجّیت. حجّیت سیره عقالء در نظ1

ز حجّت ام شرعیه نیشود آن امر در دائره احکام شرعیه هم حجّت باشد، بلکه اگر توسط شارع امضاء شود در دائره احکعقالئیه، موجب نمی

 خواهد شد.

 ثبات شود.اشود؛ نه اینکه حجّیت باشد، طبق قطع عمل میع حاصل شود که شارع نیز راضی به این سیره عقالء میتر وقتی قط. به تعبیر دقیق2

 .349. قوانین االصول، ص1
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زیادی به  اعتقادزید باشند که بسیار بزرگ اگر دو فقیه این است که  عدد کبیرکه مراد از  ؛1«إحراز الحکم الشرعی

به اصطالحاً داند؛ در این صورت می حکم اهللزید نیز به آن را  ،نداشمتّفق در حکمی بر هر دو آنها داشته لذا اگ

پیدا شود؛  کم شرعیح قطع یا اطمینان به ای باشد کهاتّفاق باید به درجه یعنی .شودگفته نمی« اجماع»این اتّفاق 

که جامع بین )« علم»د به جای آن تعبیر به شوجامع بین اطمینان و قطع است، لذا می «احراز وجدانی»و مراد از 

 ی اصالح نموده است.. پس ایشان تعریف میرزای قمّی را کم( به کار برداطمینان و قطع است

 

 23/10/96  65ج

ک به طور که حجّیت هری، دارد« منقول اجماع»و  «مرکّباجماع »و « محصّل اجماع»اجماع سه قسم 

 شود:مستقلّ بررسی می

 

 اجماع محصّلمقام اول: 

به  اشریحو مببه ن، توسط فقیه فتاوای عدد کبیر یا جماعتی از فقهاء اجماع محصّل در جایی است که

توان حکم می ی بسیار )در یک عصر یا در چند عصر مختلف(اآیا از این فتاوسوال این است که د. دست آی

 ی وجود دارد؟آیا مالزمه بین این اتّفاق و حکم شرعیعنی شرعی را به دست آورد؟ 

عقل  اسبر اس عقل عملی؛بر اساس قائلین به وجود مالزمه، سه مبنی برای وصول به حکم شرعی دارند: 

 شود:یاجماع محصّل بر اساس این سه مبنی بررسی محجّیت دلیل و تعبّد شرعی؛ و بر اساس نظری؛ 

 

 : قاعده لطفعقل عملی

 .استعقل عملی  آید که مرتبط بابه دست میبر اساس یک قاعده مالزمه بین اجماع و حکم شرعی 

خ طوسی مله شیجء از قاعده منسوب به قدما نام دارد. استدالل به این« قاعده لطف»قاعده عقل عملی همان 

 اند.حکم شرعی قرار دادهاز ، اجماع را کاشف آنبر اساس  بوده، که

معتزله قائل به حُسن و  ود داشته کهوج بین معتزله و اشاعره در حُسن و قبح عقلی ینزاعتوضیح اینکه 

از  شدند. عدلیه نیز از معتزله تبعیت نموده و قائل به حُسن و قبح عقلی شدند.آن و اشاعره منکر  ،قبح عقلی شده

فاعل تقسیم به است.  «رختافاعل م»خداوند متعال بین متکلّمین وجود داشته که  دیگر امری مورد اتّفاقسوی 

شود. خداوند متعال فاعل مختار بوده و که فاعل مرید نیز تقسیم به مختار و غیرمختار میمرید و غیرمرید شده، 

                                                           

 .273، ص1. دروس فی علم االصول، ج2
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تواند متّصف به حُسن یا قبح فعل خداوند متعال میپس شود. فعل اختیاری متّصف به حُسن و قبح عقلی می

زم و راجح دارد، که شود. جماعتی از متکلّمین قائل به حُسن لطف بر خداوند متعال بودند که حُسن دو فرد ال

را خلق نماید، الزم  مانند انسان مراد در این مورد حُسن لزومی است. لطف یعنی اگر خداوند متعال موجودی

خلقت انسان بر خداوند متعال اصلِ د. مایرا بیان ندر آخرت شقاوت وی  اتسعادت وی و موجب اتاست موجب

، الزم باشدشقاوت و سعادت در آن به همراه دارای دنیای دیگری که خلق نماید انسانی اگر  ، امّاواجب نیست

پس عقالً بر خداوند متعال الزم است که مقرّبات به سعادت و مبعّدات از بیان نماید. برای انسان است آن را 

 «فقاعده لط» (.اندبرخی متکلّمین سعادت و شقاوت را تعمیم به هر دو دنیا دادهشقاوت اخروی را بیان نماید )

را بیان  «ما یبعّده من العقاب»و  «الی الصواب ما یقرّب االنسان»است که بر بندگان این مقتضای لطف الهی یعنی 

 .1نماید

که مرحوم شیخ فرموده اجماع به ضمیمه قاعده لطف کاشف از است  اینبحث فعلی در قاعده لطف تطبیق 

یری اتّفاق بر یک حکم خالف شرع و خالف واقع حکم شرعی است. ایشان فرموده اگر همه فقهاء یا جماعت کث

اقلّ ایجاد یا الو مسلمین را ارشاد نماید  است )از باب مقرّبیت به سعادت( نمایند، بر خداوند متعال واجب

یا تمام فقهای یک عصر، اتّفاق نظر بر یک حکم شرعی  و فقهاء ی ازبسیار اختالف نماید. لذا در جایی که تعداد

اگر حکم شرعی چیز دیگر  ن است. یعنیکه حکم شرعی هما شوده برکت قاعده لطف کشف میداشته باشند، ب

 .2داند باید کاری کند که فتوای خالف نیز مطرح شودبه طریقی که خداوند متعال بهتر می باشد،

 

                                                           

ساس قاعده تکلّمین بر ام ناظر به هر دو دنیاست. سپس« شقاوت»و « سعادت»ناظر به آخرت بوده، و تعبیر « عقاب»و « صواب». تعبیر به 1

الم متکلّمین کهد. الزمه دقرار  لطف، رسالت و امامت را بر خداوند متعال واجب دانستند. یعین بر خداوند متعال الزم است بر مسلمین یک امام

علیه و آله خاتم  م صلّی اهللاکربی این است که اولین انسان یک نبی بوده و آخرین انسان نیز یک نبی یا امام باشد. البته در اعتقاد شیعه که ن

 نبیّین است، انسان آخر فقط امام خواهد بود.

هو یبتنی  لشیخ )قده( وفقد نسب إلى بعض األقدمین من أصحابنا من جملتهم ا أمَّا المسلک األول:»305، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

اجبًا على اللَّه ولما یکون  ک العقلاإللهی فی علم الکالم إذ یراد بها إدراعلى أساس قاعدة اللطف العقلیة، و هی قاعدة متفرعة على أصل العدل 

تطبیقها الفقهاء  امة و حاولة العسبحانه و تعالى بحکم کونه عادلًا و تسمیته باللطف تأدباً، و قد تمسّکوا بها فی علم الکالم إلثبات النبوّ

أحکام الشارع  لحقیقیة فیامصالح اللطف الالزم علیه سبحانه أَنْ ال یسمح بضیاع ال األقدمون فی مسألة اإلجماع إلثبات حجیته بدعوى انَّ من

لیّاً کا لزم خفاء الحقیقة لحقّ و إِلّه هو ابعض األقوال فإذا أجمعت الطائفة على قول ینکشف انَّ على الناس نهائیّاً بل ال بدَّ من انحفاظها و لو ضمن

 «.و هو خالف اللطف
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 مناقشه کبروی در قاعده لطف

ه عقلی یک قاعد فی نفسه «لطفقاعده »ه ابتدا باید بررسی شود کبه طور طبیعی دو بحث باید شود یعنی 

 جماع بررسی شود؛اباشد؛ و سپس تطبیق آن بر بحث صحیح می

اند، بحثی از تطبیق آن پرداخته و از آنجا که قاعده لطف را ناتمام دانستهبحث کبروی به شهید صدر فقط 

خداوند متعال بر اساس مسلّم و واضح است که زیرا  ؛ایشان فرموده این قاعده ناتمام است. اندبر اجماع نکرده

 ایدنیا داریعنی  .تممکن نیس به طور عادیمصلحت و حکمت تشخیص کند، امّا مصلحت و حکمت عمل می

یا آینده و خصوصاً اگر نسبت به آینده  باشدمفسده مالزم یک مصلحت اهم می یک گاهیاتی بوده و تزاحم

امّا هزار سال بعد ایجاد اختالف  ،تار پسندیده باشدرفاکنون یک ممکن است  یعنی بسیار بعید در نظر گرفته شود.

هر  مسلّم است که خداوند متعاللذا . 1فهمداجتماعی در عالم نماید. کسی که احاطه علمی دارد، این امور را می

بر اساس حکمت بوده،  بفرستد یرسولخداوند متعال ل اگر اثاست. به عنوان م کاری نماید بر اساس حکمت بوده

بر اساس نیز مکن است اتّفاق فقهاء بر حکم خالف واقع در نتیجه مبر اساس حکمت بوده؛ نیز د رستو اگر نف

اجماع علماء . پس از ، لذا بر خداوند متعال الزم نیست تا حکم خالف را مطرح نمایدحکمت و مصلحتی باشد

زیرا حکمت حراز نیست؛ قابل ا «قاعده لطف»با توجّه به این نکته، صغریات  د.شوکشف نمیحکم شرعی نیز 

ی عالم خداوند متعال از ابتدا تا انتهابله نیست.  قابل تشخیصالهی نسبت به تمام ازمنه و تمام عالم برای انسان 

بنابراین قاعده لطف فی نفسه  .2دهدو حکمت خود، کارهایی انجام می مصلحت را در نظر گرفته و بر اساس

 .3ناتمام است

                                                           

حکمت  ا خللی بهارد، امّددر علم حکمت نظام موجود، بهترین نظام ممکن است. یعنی هرچند شرور بسیاری در دنیا وجود . به عنوان مثال 2

با شرور  ن عالم مادیکند؛ زیرا ممکن است اگر شرور کم شود، ضرر بزرگتری به نظام عالم مادی وارد شود. بنابرایخداوند متعال وارد نمی

دالل بوده ساس یک استاعا بر دیگر این مقدار شرور موجود در عالم مادی، اقلّ شرور ممکن است. البته این ادّ کمتر، ممکن نیست. به عبارت

 نه استقراء؛

، که اصّهت و امامت خنه در رسال)اند رسالت عامّه و امامت عامّه استفاده کردهبرای اثبات  «قاعده لطف»متکلّمین از همانطور که گفته شد  .1

و خاصّه ت رسال ه بلکهنداشتمامت عامّه رسالت و ااثبات بر دلیلی ، لطف قاعده با نفی؛ امّا شهید صدر اند(دلیل دیگری اثبات نمودهآنها را با 

تماالت اس حساب احا بر اسررا اثبات نموده که عمده همین رسالت خاصّه است. ایشان رسالت نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله امامت خاصّه 

 ه است، لذا ارسال این رسول خاصّ بر اساس حکمت است.اثبات نمود

 وحکام الشارع النّظر عن أ انَّه لو أُرید من المصالح الحقیقیة المالکات التکوینیة الثابتة بقطع:»306، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

بتدخل مباشر  على حفظها ة أیضایة و لم تجر العادتشریعاته فمثل هذه المالکات من الواضح عدم لزوم حفظها من قبل اللَّه سبحانه على البشر

ة فی ترک البشر و علَّ الحکمات و لمن اللَّه سبحانه بل أُوکل ذلک إلى خبرة البشر و بصیرتهم المتنامیة المتطورة من خالل التجارب و الممارس

ألولیّة التکوینیة االمالکات  ثل هذهمف ال یمکن تطبیقه على خبرته لیتکامل و یکدّ و تتفتّح قدراته و إمکاناته تدریجیّاً، و الحاصل قاعدة اللط

 «.ءطبّاءً کما بعث أنبیانْ یبعث أحانه أَامّا لعدم المقتضی لمثل هذا التطبیق أو للمزاحمة مع المالک الّذی ذکرناه، و لهذا لم یلزم على اللَّه سب
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تواد آمد نبوده و نمیدر مورد اجماع کار ،باشدآمد قاعده لطف در موارد دیگر کاراگر هم رسد به نظر می

 پس اشکال شهید صدر وارد است. .به ضمیمه اجماع از حکم شرعی کشف نماید

 

 24/10/96  66ج

 عقل نظری

طی مبنای دوم مبنای شهید صدر است. حاصل کالم ایشان این است که اگر اتّفاقی بین فقهاء باشد با شرائ

شود دلیل شرعی بر حکم وجود داشته است. در این صورت، اتّفاق معتبر است زیرا که خواهد آمد، کشف می

موجب شد علم به دلیل شرعی پیدا شود بر حکمی که مصبّ اتّفاق است. بیان ایشان این است که از حساب 

ر از حکم شرعی است(، قطعاً شود. اگر فقیهی به حکم شرعی خبر دهد )فتوا همان خباحتماالت استفاده می

رود فقیهی بدون دلیل و بر اساس هوس و میل و رغبات خود فتوا دهد. پس دلیلی شرعی دارد، زیرا احتمال نمی

اخبار از حکم شرعی نیز اخبار از دلیل شرعی است. اخبار دو قسم است: حدسی و حسّی؛ اخبار حسّی مستند 

بار حدسی مبتنی بر مدارک اجتهادی و حدسی است مانند فتوای به مدارک حسّی مانند دیدن و شنیدن؛ و اخ

فقیه و رأی پزشک که درمان این بیمار در فالن داروست. پزشک بیماری را حسّاً ندیده بلکه بر اساس شواهد 

حدس زده است. فتوای فقیه نیز اخبار حدسی از دلیل شرعی است زیرا اگر اخبار حسّی باشد، آن را ذکر 

ز قرائنی منتقل به حکم شرعی شده و فتوا داده است. در هر اخبار حسّی یا حدسی احتمال اصابت کند. پس امی

درصد است. امّا اگر یک خبر  50و عدم اصابت وجود دارد. اگر یک خبر حسّی باشد احتمال اصابه به واقع مثالً 

فر یا پنجاه نفر بگویند، احتمال شود. اگر همین یک خبر را صد ندو مخبِر داشته باشد احتمال اصابه اضافه می

 درصد شده یا عمالً  100شود. اگر تعداد مخبِرین زیاد شود، احتمال اصابه خبر به واقع تر میاصابت به واقع قوی

شود. نظیر همین کالم در اخبار شود. پس یا علمیاً یا عمالً احتمال خالف داده نمیبه احتمال خالف اعتناء نمی

درصد اصابه دارد. اگر تعداد زیاد  50، اگر یک خبر حدسی را یک مخبِر بگوید احتمال حدسی نیز وجود دارد

درصد یا قریب به آن  100شود. در نتیجه احتمال اصابه شود احتمال اصابه خبر حدسی به واقع بیشتر می

ر تعداد زیادی یک شود. ایشان فرموده اجماع از این قبیل است، زیرا اگشود لذا به احتمال خالف اعتناء نمیمی

 شود.اند که هرچه تعداد بیشتر شود احتمال اصابه هم بیشتر میفتوا دهند اخبار حدسی از دلیل شرعی داده

رسیم که چهار شرط باشد: اول ایشان فرموده از این توافق و اتّفاق زمانی به حالت قطع یا اطمینان می

هان زمان غیبت صغری یا نزدیک به آن، زیرا اتّفاق آنها کشف اینکه باید مجمعین از فقهای متقدّم باشند یعنی فقی

کند از وجودِ ارتکازی از این حکم نزد اصحاب ائمه علیهم السالم. مثالً اگر فتوا بر وجوب خمس در فائده می

مثال دیگر مسأله برائت در  کسب باشد، قطعاً ارتکاز بر وجوب در ذهن اصحاب ائمه علیهم السالم بوده است.
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ات حکمیه است. تمام فقهاء قائل به برائت شرعیه در شبهات حکمیه بعد از فحص، که دلیل بر برائت شرعیه شبه

کند زیرا روایات معتبر فقط در باب شبهات موضوعیه وارد شده است. این فتوای فقهاء به مشکل برخورد می

نیست ارتکاز آنها بر احتیاط بوده و در نشان دهنده ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السالم بر برائت بوده زیرا ممکن 

مناقشه  زمان کوتاهی در زمان غیبت صغری تبدیل به برائت شود! این تنها دلیل مختار است و در سائر ادلّه 

 نمودیم.

شرط دوم اینکه مجمعین یا معظم آنها برای فتوای خود مدرکی ذکر نکرده باشند. زیرا اگر مدرک ذکر شده 

اً یا احتماالً همین مدرک را داشته و نزد ما تمام نیست لذا کشف از ارتکاز اصحاب ائمه باشد، پس مجمعین علم

آید. به عنوان مثال علماء کند. ایشان متوجّه شده گاهی مدرک ذکر نشود هم اشکال پیش میعلیهم السالم نمی

جّه به محلّ ابتالء بودن، ارتکازی بین اند، امّا اگر اصحاب ائمه برائتی بودند، با توبرائتی بوده و دلیل هم ذکر کرده

اند. نوعاً فقهاء شکل نخواهد گرفت. فقهای قدیم بر اساس ارتکاز فتوایی داشته و سعی در مدلّل کردن آن داشته

اینچنین است که در اذهان فقهاء یا حکماء یک رأی شکل گرفته و سپس سعی در مدلّل نمودنِ آن دارند. لذا به 

ن غفلت شود و از خطای آاند که این نظر صحیح است لذا نوعاً ادلّه درست دیده میدهلحاظ روانی اشباع ش

شود. امّا اگر دلیل بر خالف رأی خود برخورد کنیم تمام ذهن و قوا سعی در مناقشه در دلیل آن خواهد کرد. می

 اند.کردهفقهای قدیم بر اساس ارتکاز خود فتوا داده و سپس آن را مدلّل می

م اینکه قرائن متعاکس وجود نداشته باشد. گاهی فقهاء فتوایی داده امّا قرائن بر خالف آن است. شرط سو

باشد. در این صورت، اتّفاق علماء کاشف از ارتکاز شویم در ارتکاز اصحاب ائمه این نمییعنی متوجّه می

ست و گاهی اینکه اگر این اصحاب ائمه علیهم السالم نیست. ارتکاز نیز گاهی از شواهد و قرائن تاریخی ا

ارتکاز بود باید بیش از این مقدار برسد، به عنوان مثال اگر ارتکاز این بوده که باید اناء سه مرتبه شسته شود، 

باید بیش از این مقدار روایت برسد زیرا غَسل مخالف طبع است. اگر در اناء بیش از مقداری که آلودگی برطرف 

شد. به عنوان مثال اگر استدبار و استقبال در باب تخلّی حرام بود باید بسیار می شد، باید منتقلشود، شسته می

پس  شد. زیرا این امر مبتلی به بوده و در آن زمان اینگونه نبوده که سمت قبله در همه جا معلوم باشد.روایت می

ائمه نیز حرمت نبوده است. ممکن نیست استدبار و استقبال حرام باشد، امّا منتقل نشود. پس در ارتکاز اصحاب 

لذا اگر این قرائن متعاکس باشد، اجماع کشف از حکم شرعی ندارد. در همین مسأله تمام فقهاء فتوای به حرمت 

 اند.داده

شرط چهارم اینکه نباید احتمال داده شود که فتوا بر اساس یک قاعده عقلی یا عقالئی باشد. گاهی فقهاء 

دانیم. به عنوان مثال فتوا داده شده ید از اسباب ضمان بوده یا دانند که ما نمیمی مسأله را از تفریعات یک کبرا

 .417ص 2؛ ج377ص 1متلف ضامن است. دروس ج
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و و ذیالً تهافت دارد. ایشان شروع نموده که این اخبار از دلیل شرعی است،رسد این کالم صدراً به نظر می

شود. لذا روح کالم ایشان این است که فتاوای فقهاء قدیم یعنی در انتهای کالم منتقل به ارتکاز اصحاب ائمه می

آید این فتوا یا از ائمه اخذ شده یا از به وجود میوجود داشته باشد علم که نهایتاً تا شیخ طوسی،  4و  3قرن 

ارتکاز اصحاب ائمه بوده است. زیرا اگر ارتکاز بر نجاست خمر نبوده و بر طهارت بوده، عادةً ممکن نبوده که 

ارتکاز فقهاء بر نجاست شکل گیرد. پس اگر فتوای فقهاء این علم را به وجود آورد که ارتکاز اصحاب همین 

ارتکاز عادةً از امام علیه السالم بوده است. پس اگر از فتوی به ارتکاز منتقل شده و ارتکاز نیز یا از  بوده، و این

شود که مشهور قائل هستند علم ائمه تلقّی شده یا مورد قبول آنها بوده است. در این صورت نزاع با مشهور می

مل نماید. امّا در نظر مختار علم حجّت و قابل تواند بر اساس آن فتوا داده یا طبق آن عفقیه حجّت بوده و می

شود. بله اگر سبب نزد عقالء حجّت باشد، قابل احتجاج است. یعنی اگر احتجاج نیست و فقط طبق آن عمل می

کنند. حتی اگر تردید شود که علم شخصی علم نوعی باشد، یعنی دیگران هم با این فتاوای فقهاء، علم پیدا می

تواند فتوا دهد. و بسیار دشوار است تشخیص داده شود که علم شخصی است یا فقیه نمیاست یا نوعی است، 

نوعی، زیرا ذهنیت و سابقه ذهنی بسیار دخیل است و احتمال دارد ما فرد نوعی نباشیم. به عنوان مثال کسی به 

همّ نیست علم پیدا کند، امّا کسی که برایش مدهد لذا سریع علم پیدا مینجاست و طهارت بسیار اهمّیت می

کند. به هر حال اگر تشخیص داده شود که علم نوعی است، فقیه مستنداً به آن فتاوی فتوا دهد نه مستنداً به نمی

 علم.

بنابراین عالوه بر اینکه صدر و ذیل کالم ایشان باید جمع شود، علم نیز نزد ما حجّت نیست. در برائت 

همین فتاوای فقهاء در عصر غیبت صغری است. زیرا ادلّة دیگر ناتمام شرعیه در شبهات حکمیه نیز عمده مستند 

است. این ارتکاز قطعاً از ائمه تلقّی شده زیرا ما منکر برائت عقلیه و عقالئیه هستیم. پس برائت شرعیه و عرفیه 

ماند که دلیل می ماند که برائت عرفیه تابع اعراف خاصّ است. لذا فقط برائت شرعیه باقیاز اقسام برائت باقی می

 آن همین اجماع فقهاست. البته قبل از فحص و موضوعیه دارای روایت است.
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