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 جمع بین حکم ظاهری و واقعی/ظنامارات/ و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

سه وجه واقع شد. در این جلدر جلسات قبل سه وجه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بررسی شده و مورد نقد 

 .شودچهارم بیان می

 جواب چهارم: اختالف رتبه حکم واقعی و ظاهری

رخیص تضادّ جواب چهارم از مرحوم شیخ نقل شده است. ایشان فرموده در صورتی بین حرمت و اباحه، و یا وجوب و ت

ه سبب مشکوک بودن زید حرمت فعلی داشته، و بوجود دارد که در یک رتبه باشند. به عنوان مثال فرض شود شرب این اناء بر 

« شرب این اناء»ه حرمت برای زید نیز اباحه ظاهری دارد. در این صورت اباحه دو رتبه متأخّر از حرمت است؛ زیرا حرمت ب

علّق گرفته ت« این اناء شرب»متعلّق به « حرمت»در « شکّ»تعلّق گرفته، امّا متعلّق اباحه شرب این اناء نیست بلکه اباحه به 

 بین موضوع حرمت و موضوع اباحه وجود دارد.« حرمت»و « شکّ»است. پس دو واسطه 

 .1بنابراین تضادّی بین حرمت و اباحه وجود نداشته، و حرمت واقعی و اباحه ظاهری در دو رتبه متفاوت وجود دارند

 اشکال اول: عدم تأخّر و تقدّم در امور اعتباری

                                                           
ونه متأخّرا عن الشّك فی الحکم أنّ الحکم الظاهری متأخّر عن الواقعی بمرتبتین، لک و تقریبه على ما فی ظاهر العبارة:»183، ص3. حاشیة المشکینی علی کفایة االصول، ج1

ال العلم بالحکم الواقعی، و حال الشكّ حالواقعی المتأخّر عنه، کما أنّ موضوعه متأخّر عن موضوعه بمرتبتین، و حینئذ ال یشمل الحکم الظاهری جمیع مراتب الحکم الواقعی، و هی 

 «.ّص بالحالة الثانیة فقطفیه، بل هو مخت
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دو مرتبه متأخّر از حکم واقعی است، در حالیکه تأخّر و تقدّم در امور تکوینی وجود دارد و حکم ظاهری در بیان ایشان 

 در امور اعتباری تأخّر و تقدّمی نیست. در حقیقت حرمت و اباحه )احکام تکلیفی( سه نظر وجود دارد:

 ی هستند؛الف. امر اعتباری: احکام تکلیفی فعلی در مدرسه مرحوم میرزای نائینی از امور اعتبار

 ب. امر وهمی: در نظر شهید صدر، احکام تکلیفی فعلی از امور وهمی هستند؛

 ج. امر واقعی: در نظر مختار نیز احکام تکلیفی فعلی از امور واقعی هستند.

 صوصاً در مسلک مشهوربنابراین احکام تکلیفی در هیچ نظری از امور حقیقی نبوده و اختالف مرتبه در آنها وجود ندارد، خ

 که احکام تکلیفی از امور اعتباری هستند، تقدّم و تأخّری نیست.

 اشکال دوم: استحاله اجتماع ضدّین مختلف المرتبه در زمان واحد

تضادّین در زمان ماشکال دوم این است که حتی اگر اختالف مرتبه بین حکم واقعی و ظاهری نیز قبول شود، امّا اجتماع 

شوند. جمع نمی ا متفاوت باشد. یعنی حتی دو ضدّ در دو مرتبه متفاوت نیز در یک زمانواحد محال است هرچند مراتب آنه

یاض و هم بمعیار برای استحاله اجتماع ضدّین و نقیضین، زمان است. یعنی محال است یک جسم در یک زمان هم معروض 

 د ندارد(.معروض سواد باشد )در هشت شرطی که برای استحاله تناقض گفته شده، وحدت رتبه وجو

 جواب پنجم: حکم ظاهری برای حفظ مالکات واقعیه

 یان نموده است:مرحوم شهید صدر جوابی از تناقض بین حکم واقعی و ظاهری بیان نموده که در ضمن سه مقدّمه آن را ب

 مقدمه اول: توسعه در محرّکیت به واسطه اهمّیت غرض

و غرض تشریعی که  غرض تکوینی که محرّک انجام کار است، مقدمه اول اینکه گاهی غرض از انجام یک فعل )اعمّ از

. به عنوان مثال محرّک دستور دادن است(، بسیار مهمّ شده طوری که اگر موارد مشتبه شوند نیز رضایتی به فوت غرض نیست

 باشد، هر دو نفر اکرام باشد. اگر غرض از اکرام زید مهمّ فرض شود غرض به اکرام زید تعلّق گرفته، و زید مشتبه بین دو نفر می

شده و به عنوان مثال  خواهند شد هرچند زید مشتبه بوده و غرض فقط به اکرام زید تعلّق گرفته است. گاهی اطراف موارد بیشتر

شود. در این صورت نیز ممکن است غرض بسیار مهمّ بوده و محرّک برای اکرام ده نفر شود. در این زید مشتبه بین ده نفر می

ام همه نماید. اگر غرض اگر غرض موالیی به اکرام زید تعلّق گرفته باشد نیز ممکن است غرض وی مهمّ بوده و امر به اکرموارد 

نفر باشد، در این صورت شاید  مهمّ نباشد، و یا اطراف بسیار زیاد باشند که غرض به آن اندازه مهمّ نباشد مثالً زید مشتبه بین صد

 مر به اکرام آنها نباشد.محرّک برای اکرام آنها یا ا
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پس مقدمه اول این است که اگر موردِ غرض مشکوک بوده و غرض بسیار مهمّ باشد، تحریک نسبت به تمام اطراف محقّق 

شود؛ و اگر غرض مهمّ نباشد، تحریکی نسبت به اطراف نخواهد بود. به عنوان مثال صد هزار لیوان هست که یکی سمّ است، می

 .2شودمهمّ است که هیچیک شرب نمیغرض حفظ جان آنقدر 

 مقدمه دوم: اقسام تزاحم

 مقدمه دوم اینکه تزاحم در احکام سه قسم است:

، و دارای الف. تزاحم مالکی: تزاحم مالکی در جایی است که یک فعل واحد دارای مالک محبوبیت و مالک مبغوضیت

ر خون مضرّ است. مثال بیماری قند مفید، و برای بیماری فشا مصلحت و مفسده باشد. به عنوان مثال دارویی وجود دارد که برای

تزاحم مالکی محقّق  دیگر اینکه یک فعل عبد از حیثی برای مولی محبوب بوده، و از حیث دیگر مبغوض باشد. در این موارد که

 کنند که کدام مالک اهمّ است.شود، موالی کسر و انکسار میمی

در مقام امتثال  ی در جایی است که دو موضوع مستقلّ دارای مالک وجود دارد که عبدب. تزاحم امتثالی: تزاحم امتثال

د که عبد قدرت بر اتیان قدرت بر اتیان هر دو را ندارد. به عنوان مثال در ضیق وقت نماز مصلحت داشته و انقاذ نیز مصلحت دار

 هر دو با هم را ندارد.

                                                           
ردد فان کان بدرجة بالغة من األهمیة انَّ الغرض سواءً کان تکوینیاً أو تشریعیاً إذا أصبح مورده معرضاً لالشتباه و الت المقدمة األولى:»201، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ردد بین عشرة و کان الغرض تق الغرض الواقعی، فمثلًا لو تعلق غرض تکوینی بإکرام زید و بحیث ال یرضى صاحبه بتفویته فسوف تتوسع دائرة محرکیته فتکون أوسع من متعل

ال ینبغی النزاع فیه و هی توسعة  یبمرتبة ال یرضى صاحبه بفواته فال محالة سوف یتحرك فی دائرة أوسع فیکرم العشرة جمیعاً لکی یحرز بلوغ غرضه، و هذه التوسعة أمر وجدان

ذ ال غرض نفسی فی إکرام غیره لیتعلق علیة الغرض و اإلرادة ال فی نفسهما بل الغرض و الحب و اإلرادة باقیة على موضوعها الواقعی و هو إکرام زید ال غیره إفی المحرکیة و فا

نشأ لمحرکیة اإلرادة المتعلقة بالمطلوب تمال االنطباق مهو مقدمة لوجود المراد و هو إکرام زید لتتعلق اإلرادة الغیریة به. و مرجع ذلك إلى انَّ نفس اح شوق أو إرادة به و ال

انه إذا کان غرضه بدرجة فء صادق فی حق الغرض التشریعی الّذی یکون صاحب الغرض و هو المولى و متعلق غرضه فعل مأموره الواقعی کالقطع به لشدة أهمیته و نفس الشی

بادئه و تکون توسعة دائرة المحرکیة االشتباه فسوف یوسع دائرة محرکیة غرضه من دون أَْن تتوسع دائرة نفس الغرض بم عالیة من األهمیة بحیث ال یرضى بفواته حتى مع التردد و

المولى بغرضه  ات تبرز بها شدة اهتمامبهنا بمعنى جعل الخطابات تحفظ الغرض الواقعی بأی لسان کان من األلسنة، فانَّ ذلك ال یغیر من جوهرها شیئاً فانَّ روحها عبارة عن خطا

على القول به ألنه مشروط کما تقدم سابقاً بعدم  یالواقعی بدرجة ال یرضى بفواته مع التردد و االشتباه. و بهذا یکون منجزاً على العبد عقلًا و رافعاً لموضوع البراءة و التأمین العقل

مع هذا لیس بمعنى انَّ المصلحة فی  لّذی هو الخطاب الظاهری لیس على طبقه غرض فی متعلقه و لکنهو هذا یعنی انَّ الخطاب الموسع ا إحراز أهمیة غرض المولى بالنحو المذکور.

لمهم فی نظر المولى و لهذا تکون انفس جعله کما تقدم فی بعض الوجوه السابقة بل هذه الخطابات خطابات جدیة و تحریکات مولویة حقیقة یراد بها التحفظ على الغرض الواقعی 

یز ال یکون بأکثر من تنزیل العبد نفسه منزلة جارحة عدة البراءة العقلیة على القول بها، و هذا بخالف التصویر المشار إلیه حیث قلنا ان مثله ال یکون منجزاً عقلًا، ألنَّ التنجرافعة لقا

تحرّك منه ألنَّ المفروض تحّقق الغرض  و إلّا فال، و فی التصویر المذکور ال للمولى فإذا کان على هذا التقدیر هناك تحرّك من قبل المولى کان هناك تنجز و تحرك من قبل العبد

 «.بنفس جعل الخطاب بخالفه على هذا التصویر فانَّه قد أشرنا إلى کیفیّة توسّع دائرة المحرکیة التکوینیة فی موارد االشتباه و التردد
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الکات احکام و تکالیف بر عبد و یا مولی مشتبه شود. به عنوان مثال ج. تزاحم حفظی: تزاحم حفظی در جایی است که م

مفسده داشته و مبغوض مولی است. در این صورت اگر زید « اکرام عمرو»مصلحت داشته و محبوب مولی است، و « اکرام زید»

این تزاحم حفظی بوده، و دو  تواند هر دو مالک را حفظ نماید.و عمرو مشتبه شوند )برای مولی یا فقط برای عبد(، مولی نمی

تواند موضوع وجود دارد پس تزاحم مالکی نیست؛ و عبد قدرت بر امتثال هر دو را دارد پس تزاحم امتثالی نیست. مولی فقط می

تواند نهی از اکرام هر دو نماید تا مالک حرمت حفظ شود. مثال دیگر امر به اکرام هر دو نماید تا مالک وجوب حفظ شود؛ و می

الک وجوب اهمّ است؛ و یا را اکرام کن، زیرا در نظر وی م« عمرو»و « زید»گوید انسان مشتبه بین ینکه موالیی به عبدش میا

 .3بگوید شخص مشتبه بین زید و عمرو را اکرام نکن، زیرا در نظر وی مالک حرمت اهمّ است

 

                                                           
الکی و هو فیما إذا افترض وجود مالکین فی موضوع واحد التزاحم الم -1 زاحم بین حکمین على ثالثة أقسام:انَّ الت المقدمة الثانیة:»203، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ما و من هما فی مقتضاهما لمکان التضاد بینهنأحدهما یقتضی محبوبیته و اآلخر یقتضی ما ینافیها و یضادها کالمبغوضیة مثلًا فیقع التزاحم المالکی بمعنى انه یستحیل أَنْ یؤثر کل م

تقییدیة غیر موضوع اآلخر فال محذور  ةخصائص هذا التزاحم انه ال یکون إِلَّا فی موضوع واحد و إِلَّا لم یکن هناك اجتماع الضدین فلو کان کل من المالکین فی موضوع أو حیثی

و حینئذٍ یکون مقتضاه فعلیّاً و مقتضى  ین بعد الکسر و االنکسار فی إیجاد مقتضاهفی تأثیرهما معاً فی إیجاد الحبّ و البغض. و کذلك من أحکام هذا التزاحم تأثیر أقوى المقتضی

ن ِإال انه للتضاد بینهما ال یمکن الجمع بینهما فی مقام االمتثال فهذا التزاحم انما هو فی و هو ما إذا کان المالکان فی موضوعین و فعلی التزاحم االمتثالی -2 اآلخر ساقطًا مطلقاً.

من هنا تکون مبادئ الحکم من  متثال الناشئ من ضیق القدرة على الجمع و القدرة تکون دخیلة فی التحریك و األمر و ال یشترط وجودها فی المحبوب أو المبغوض ومرحلة اال

و ذلك فیما إذا فرض عدم التزاحم المالکی لتعدد  ظیلتزاحم الحفا -3 الحب و البغض فعلیة فی موارد هذا السنخ من التزاحم ما لم یفرض دخل القدرة فی المالك و الغرض نفسه.

ن قبل المولى عند االشتباه و اختالط م الموضوع و عدم التزاحم االمتثالی إلمکان الجمع بین مصب الغرضین و الفعلین المطلوبین واقعاً و انما التزاحم فی مقام الحفظ التشریعی

اه بتوسیع دائرة المحرکیة بنحو یحفظ فیه الحفظ المولوی له فی موارد التردد و االشتب و التحریمیة فانَّ الغرض المولوی یقتضی موارد أغراضه اإللزامیة و الترخیصیة أو الوجوبیة

سعة دائرة المحرکیة  یمکن توال تحقق ذلك الغرض فإذا فرض وجود غرض آخر فی تلك الموارد فال محالة یقع التزاحم بین الغرضین و المطلوبین الواقعیین فی مقام الحفظ حیث

یرهما فی إیجاد الحب و البغض ألنهما متعلقان ثبلحاظهما معًا فال محالة یختار المولى أهمهما فی هذا المقام. و من هنا یعرف انَّ هذا التزاحم بین الغرضین و المالکین لیس بلحاظ تأ

واقعیین مما یمکن الجمع بینهما بل بلحاظ بقطع الّنظر عن حالة االشتباه و التردد ألنهما بوجودیهما ال بموضوعین واقعیین متعددین و ال بلحاظ تأثیرهما فی اإللزام الواقعی بهما

 «.تأثیرهما فی توسیع دائرة المحرکیة من قبل المولى و حفظه التشریعی لکل منهما بالنحو المناسب له
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