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 المقصد السادس: الحجج و االمارات

در کفایه هشت مقصد در مورد مباحث علم اصول وجود دارد. پنج مقصد اول در مورد مباحث الفاظ، و 

سه مقصد اخیر در مورد مباحث حجج و اصول عملیه )مباحث عقلیه( است. بیشترین آثار علم اصول به لحاظ 

کاربردی سه مقصد اخیر است. این سه مقصد هم از حیث نظری اهمّ است زیرا پیچیدگی خاصّی دارد؛ و از حیث 

 عملی و کاربردی اهمّ است زیرا در فقه بیشتر مورد استفاده است.

 

 تعریف حجّت و اماره مقدمه:

دو « اماره»و « حجّت»شود. قبل از ورود به اصل بحث، عنوان این مقصد به طور اجمال توضیح داده می

 اصطالح اصولی هستند:
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 در علم اصول« حجّت»معنای 

یا « منجّز»شود که معانی مختلفی ذکر شده است، امّا در علم اصول به چیزی گفته می« حجّت»برای 

ی نیز باشند. احکام تکلیفمی« وضعی»و « تکلیفی»شد. در علم اصول، احکام شریعت دارای دو قسم با« معذّر»

شود. هر یک می« حرمت»و « وجوب»شود. حکم لزومی هم تقسیم به می« غیر لزومی»و « لزومی»تقسیم به 

 شود.می« معذّر»و « منجّز»از وجوب و حرمت تقسیم به 

است؛ اگر هم « منجّز»موده و مستحق عقوبت شود، این وجوب اگر مکلفی با یک وجوب مخالت ن

است. اگر عقوبت الهی در مورد شخص قبیح نباشد، گفته « غیر منجّز»مستحق عقوبت نباشد، این وجوب 

شود استحقاق عقوبت ندارد. یعنی مراد از استحقاق شود وی مستحق عقوبت است؛ و اگر قبیح باشد، گفته میمی

است. در بحث حُسن و قُبح، سه دسته حُسن و قُبح شمرده شده است: عقلی؛ و « قبح عقوبتعدم »عقوبت همان 

 است.« عقالئی»یا « عقلی»عقالئی؛ و عرفی؛ در این بحث اصولی مراد از قبح عقوبت، همان قبح 

و منجّزیت از امور واقعی است )تنجیز امر واقعی است(، و حجّیت نیز از امور واقعی است. امور واقعی د

ا گاهی نیز شود؛ امّ گفته می« واقعی واقعی»اند: گاهی یک امر واقعی در طول هیچ اعتباری نیست، که به آن دسته

شود؛ در علم اصول گفته شده گفته می« واقعی اعتباری»یک امر واقعی در طول یک اعتبار است، که به آن 

زیت عقل، واقعی واقعی است. منجّزیت خبر منجّزیت نیز گاهی در طول اعتبار است و گاهی نیست؛ یعنی منجّ 

 واحد، واقعی اعتباری است.

 

 در علم اصول« اماره»معنای 

منجّزیت نیز تقسیم به عقلی و شرعی شده است. منجّزیت عقلی به این معنی است که منجّزیت واقعی 

است، یعنی در طول  واقعی است، یعنی در طول اعتبار نیست. منجّزیت شرعی به معنی منجّزیت واقعی اعتباری

شود. با توجه به تعریف حجّت و اماره، معلوم در علم اصول به حجّت شرعی گفته می« اماره»اعتبار است. 

شود که اماره اخصّ از حجّت است؛ البته یک حجّت شرعی وجود دارد که اماره نیست و آن اصلی عملی می

شود، و از آنجا که گفته می« حجّت»ت لذا به آن است. اصل عملی یک حکم طریقی است که منجّز یا معذّر اس

 در طول اعتبار است حجّت شرعی است.

شود؛ اصطالح دیگری برای حجّت وجود دارد که در مقابل اصل عملی است، لذا شامل اصل عملی نمی

و  یعنی حجّت دو اصطالح عامّ و خاصّ دارد، که در اصطالح عامّ شامل حجّت عقلی، و اماره )حجّت شرعی(،

 اصلی عملی است. در اصطالح خاصّ فقط شامل حجّت عقلی و اماره )حجّت شرعی( است.
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واهد طرح خممراد از حجّت در این مقصد، معنای خاصّ است؛ زیرا بحث اصول عملیه در مقصد دیگری 

عنی ی ت عقلیز حجّاشد. بنابراین در این مقصد از حجج بحث خواهد شد، و به ترتیب مباحث کتاب کفایه ابتدا 

ر کفایه که د قطع شروع خواهد شد. سپس بحث اماره یعنی حجج شرعی مطرح خواهد شد. عالوه بر این مباحث

از  و بحث دوم« سیره عقالء»شوند. اول بحث از آمده است، دو بحث دیگر هم در این مقصد بررسی می

نیست  علم اصول استطرادی اظشود که به لحاست. بحث از سیره عقالء در مباحث حجج مطرح می« اطمینان»

است  طرح نشدهصول مامّا به لحاظ مقصد حجج، استطرادی است. بحث از اطمینان نیز با عنوان مستقلی در علم ا

ا لی است یت عقکه مناسب است در این مقصد بحث شود؛ زیرا در مورد اطمینان، این نزاع وجود دارد که حجّ

 .دانندشرعی، و مشهور آن را حجّت شرعی می

 

 11/08/95  29ج

 بحث اول: قطع

شود. قطع در علم اصول توضیح داده می« قطع»پیش از شروع اصل بحث، به عنوان مقدمه عنوان 

است که با « احتمال»در مقابل قطع «. تصدیق و اعتقاد جزمی است به نحوی که احتمال خالف یا خطا نباشد»

، و احتمال مرجوح «شک»انی در اطراف آن نیست توجه به مراتب آن نامهای مختلفی دارد. احتمالی رجح

نیز از افراد ظنّ است، یعنی ظنّ قریب به قطع است. احتمالی « اطمینان»است. « ظنّ »، و احتمال راجح «وهم»

است. به دلیل تقابل، قطع با احتمال نفسانی بر خالف، قابل جمع نیست. « احتمال نفسانی»که مقابل قطع است، 

همان امکان است، که با قطع قابل جمع است. به عنوان مثال شخصی قطع به عدالت زید دارد « احتمال عقلی»امّا 

دهد که این قطع وی به عدالت زید، خاطئ باشد(، امّا و احتمال نفسانی بر خالف ندارد )یعنی احتمال نفسانی نمی

ع وی، نسبت به عالم واقع، در نظر وی امکان عقلی وجود دارد که زید عادل نباشد )زیرا ممکن است این قط

شود امکان عقلی دارد، یعنی از مخالفت این قطع با واقع، هیچ تناقضی الزم جهل مرکب باشد(. وقتی گفته می

شود. البته یک مورد شود امّا احتمال عقلی جمع میآید. بنابراین احتمال نفسانی بر خالف با قطع جمع نمینمی

تعلّق گیرد، نه با احتمال نفسانی و « استحاله»شود. اگر قطع به هم جمع نمی وجود دارد که قطع با احتمال عقلی

. به عبارت دیگر در قطع به عدم شریک الباری، احتمال عقلی بر خالف هم 1شودنه با احتمال عقلی جمع نمی

                                                           

موجب تناقض  طع با واقعالفت ق. امکان عقلی این است که اگر قطع مخالف واقع باشد، تناقضی از آن الزم نیاید؛ بنابراین اگر در موردی مخ1

 ف هم نیست.آید؛ در نتیجه در این قطع احتمال خالان عقلی هم نیست. قطع به استحاله مخالف واقع باشد، تناقض الزم میشود، امک
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ال عقلی نیست زیرا این احتمال مساوق با عدم قطع است. یعنی قطع به استحاله وجود شریک الباری، با احتم

 شود.جمع نمی

شود، امّا ممکن است با احتمال عقلی بر خالف جمع در نتیجه قطع با احتمال نفسانی بر خالف جمع نمی

 شود، در جایی که قطع به استحاله باشد.شود؛ و در یک مورد با احتمال عقلی هم جمع نمی

 

 در علم اصول« قطع»اصطالح 

« جزمی»و « ظنّی»جزمی است. در منطق تصدیق به دو قسم  قطع در علم اصول، همان اعتقاد و تصدیق

شود. تصدیق جزمی همان قطع است. در علم اصول، تفاوتی ندارد که این قطع مطابق واقع باشد یا تقسیم می

 نباشد؛ و تفاوتی ندارد که منشأ پیدایش قطع امری رائج یا غیر رائج، و یا امری متعارف یا غیر متعارف، باشد.

است )علم « قطع»دارای  دو معنی اصطالحی و عرفی است: در علم اصول، علم به معنای « معل»امّا 

اجمالی همان قطع اجمالی، و علم تفصیلی همان قطع تفصیلی است(. یعنی اگر علم بدون قرینه در علم اصول به 

عرفی و قطع، عموم و کار رود، به معنای قطع است؛ امّا در معنای عرفی، علم همان قطع نیست. نسبت بین علم 

است، زیرا علم به معنای عرفی شامل اطمینان « اطمینان»خصوص من وجه است. ماده افتراق علم عرفی 

شود شود عدالت زید معلوم است؛ امّا گفته نمیشود )یعنی اگر اطمینان به عدالت زید باشد، عرفاً گفته میمی

است، زیرا قطع شامل قطع غیر مطابق واقع هم « مرکبجهل »عدالت زید مقطوع است(. ماده افتراق قطع نیز 

شود. یعنی قطع دو قسم دارد: قطع مطابق واقع؛ و قطع غیر مطابق واقع؛ امّا در عرف به قطع غیر مطابق، علم می

شود(. علم در آیات و گفته می« جاهل»شود بلکه گفته نمی« عالم»شود )یعنی به شخص جاهل مرکب، گفته نمی

 شود.معنای عرفی حمل میروایات به 

رود، به معنای در علم اصول، کاربرد زیادی ندارد. در علم اصول در مواردی که یقین به کار می« یقین»امّا 

 قطع است.

 

 جهت اول: حجّیت قطع

 بحث از حجّیت قطع در مقاماتی خواهد بود:
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 مقام اول: معنای حّجیت قطع

رسد همه معانی تحت یک ل علم است( دارد. به نظر میمعانی متعدّدی )که متعارف بین اه« حجّیت»

باشد. است، که این معنی شامل جمیع اقسام آن می« ما یصحّ االحتجاج به»آیند. حجّت تعریف واحد درمی

هرچند احتجاج در تعریف اخذ شده است، امّا چون تعریف حقیقی نیست و توضیح و تبیین است، استفاده از آن 

من »یا « مصحِّح»لی ندارد. یعنی به این تعریف، اشکال دور وارد نیست. حجّت به اعتبار در تعریف حجّت اشکا

 شود:، تقسیم به شش قسم می«کان عنده صحیحاً 

 

 معانی حجّیت

است. یعنی در منطق و در نگاه « ما یصحّ االحتجاج به، عند العقل النظری»الف. حجّت منطقی: به معنای 

است. به عبارت دیگر به لحاظ قواعد منطقی، استدالل به آن صحیح است. در  عقل نظری احتجاج به آن صحیح

منطق فقط یک حجّت وجود دارد که قیاس است. قیاس حجّتی است که مفید قطع و یقین است، یعنی محال است 

است، لذا  قیاس صحیح باشد امّا نتیجه آن خاطئ باشد. استقراء و تمثیل در علم منطق )استقراء تامّ از افراد قیاس

 مراد از استقراء همان استقراء ناقص است(، حجّت نیست.

شود. به عنوان مثال در علوم تجربی، استقراء ب. حجّت علمی: حجّتی است که در علوم به آن استدالل می

شود؛ در علم ادبیات عرب نیز، شود هر فلزی با حرارت منبسط میحجّت است، مثالً در علم فیزیک گفته می

 عر جاهلی برای اثبات یا ابطال یک نظریه حجّت است.شعر شا

شود. در علم اصول مراد از ج. حجّت عقلی: به این معنی است که بر اساس عقل عملی به آن احتجاج می

حجّت « خبر واحد»حجّت بر تکلیف است، یا « قطع»عقل عملی همان حُسن و قُبح عقلی است. به عنوان مثال 

به معنای عدم قبح عقوبت بر تکلیف است. به همین دلیل در کلمات اصولیون به  بر تکلیف است. حجّیت قطع

 شود.گفته می« المعذّر»و « المنجّز»حجّت عقلی، 

کنند، و منشأ صحّت احتجاج حفظ د. حجّت عقالئی: امری است که عرف )همه مردم( به آن احتجاج می

شود. دلیل صحّت احتجاج به احتجاج می« ظهور» و« بینّه»نظام اجتماعی است. به عنوان مثال در عرف به 

 شود.ظهور این است که اگر به ظهورات اعتماد نشود، نظام اجتماعی مختلّ می

کنند، و منشاء صحّت احتجاج حفظ ذ. حجّت عرفی: حجّتی که همه یا بخشی از مردم به آن احتجاج می

آنها اینگونه باشد. به عنوان مثال مردم بسیار به نظام اجتماعی نیست بلکه ممکن است در سنّت آنها یا فرهنگ 

ها رائج است که به قول بزرگان یک علم احتجاج پذیرند. در عرف طلبهتمثیل احتجاج نموده، و دیگران هم می
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و « معنای حجّت، الف است»شود شود برای توضیح یک اصطالح در آن علم، مثالً در علم اصول گفته میمی

شود. این احتجاج مورد قبول است، زیرا قول بزرگان یک علم، مرجعیت ایه استناد میفقط به قول صاحب کف

دارد )البته ممکن است گفته شود حرف آخوند اشتباه است و حجّت در علم اصول معنایی دیگر دارد، امّا به کالم 

 شود(.کسی که احتجاج نموده است، اشکال نمی

. به عنوان مثال گفته شده 1بین خود و عبدش قرار داده باشدر. حجّت شرعی: حجّتی است که شارع آن را 

در باب تعداد رکعات نماز یا قبله، حجّت شرعی هستند. یعنی اگر در این دو مسأله به ظنّ عمل « ظنّ»است 

 شود به آن احتجاج نمود.شود، در قیامت می

 

 12/08/95  30ج

 معنای حجّیت قطع

. با است« تاقامه حجّ»، و احتجاج هم همان « االحتجاج بهما یصحّ»در معنای عرفی حجّت گفته شد 

مان هشود حجّت، مشترک لفظی است. در برخی موارد مراد از حجّت دقّت در شش معنای حجّت، معلوم می

رد هم ر برخی مواداست )که دلیل نیستند(؛ و « معذّر»و « منجّز»است؛ و در برخی موارد مراد همان « دلیل»

ست که ر امری امعذّ یل، و منجّز و معذّر است؛ منجّز امری است که موجب تنجّز یک تکلیف، ومراد اعمّ از دل

 محقّق« رمعذّ»ا ی« منجّز»موجب تعذّر یک تکلیف است. بنابراین باید یک تکلیف فعلی وجود داشته باشد تا 

جود حقّ الم، و وعدوث ل بر حشوند؛ امّا برای تحقّق دلیل نیازی به وجود تکلیف فعلی نیست؛ به عنوان مثال دلی

عذّر و متیجه هر ن. در تعالی، و عصمت امام، و ... همه دلیل هستند، امّا تکلیفی نیست و تنجیز و تعذیری نیست

 منجّزی دلیل است، امّا هر دلیلی معذّر یا منجّز نیست.

الئی و عقاست؛ و در حجّت عقلی و « دلیل»به هر حال حجّت در حجّت منطقی و علمی، به معنای 

ات ر احتجاجت؛ زیرا داست؛ امّا در حجّت عرفی به معنای اعمّ از هر دو اس« معذّر»و « منجّز»شرعی به معنای 

کند. ستفاده میشود، و گاهی هم عرف برای تنجیز و تعذیر از منجّز و معذّر اعرفی گاهی از دلیل استفاده می

بطال یک اثبات یا اه در کت. دلیل همان قضیه یا قضایایی است بنابراین حجّت به معنای دلیل یا منجّز و معذّر اس

کن ست، که ممشود؛ و منجّز و معذّر اموری هستند که موجب تنجیز یا تعذیر تکلیف اقضیه از آن استفاده می

ی و ت عقالئند حجّ است در طول یک اعتبار نباشد )مانند حجّت عقلی(، و ممکن است در طول اعتبار باشد )مان

 و شرعی(.عرفی 

                                                           

 . این معنای حجّت شرعی است، یعنی چه وجود آن پذیرفته شود چه نشود، به این معنی است.1
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است؟ به عبارت دیگر مراد منجّزیت و معذّریت عقلی ها مراد در بحث حجّیت قطع، کدامیک از حجّت

است یا عقالئی یا شرعی یا عرفی؟ در اصول مراد حجّیت عقلی است. به دلیل اینکه در علم اصول، نظریه رائج 

قطع مطرح نشده است؛ امّا حجّیت  حجّیت عقلی قطع بوده است، بحثی از حجّیت عقالئی یا شرعی یا عرفی

عقلی قطع از سوی متأخّرین مورد تأمّل واقع شده است، لذا در مورد حجّیت عقالئی و شرعی و عرفی آن نیز 

 بحث شده است. پس مراد حجّیت عقلی، یعنی معذّریت و منجّزیت بدون هیچ اعتباری است.

 مقام دوم: اثبات حجّیت قطع

یت برای قطع، ثابت است؛ یا ثابت نیست؛ و یا الاقلّ قابل اثبات نیست. به بحث در این است که آیا حجّ 

است. احکام شرعی به احکام وضعی « معذّریت»و « منجّزیت»عنوان مقدمه همانطور که گفته شد حجّیت همان 

ر نیز حکم اند. از سوی دیگاند. احکام تکلیفی نیز تقسیم به لزومی و غیر لزومی شدهو احکام تکلیفی تقسیم شده

شده « حکم غیرفعلی»و « حکم فعلی»یا « حکم جزئی»و « حکم کلی»یا « مجعول»و « جعل»شرعی تقسیم به 

وجوب الصالۀ علی زید »همان حکم کلی یا جعل است؛ و « وجوب الصالۀ علی المکلف»است. به عنوان مثال 

فعلی همان حکم جزئی است که به آن  نیز همان حکم جزئی یا حکم فعلی یا مجعول است. بنابراین حکم« فعلیاً

چیزی است که حکم را معذَّر « معذِّر»چیزی است که حکم را منجَّز کند، و « منجِّز»شود. گفته می« مجعول»

)یعنی احکام تکلیفی لزومی( متّصف به معذّر و « حرمت فعلی»و « وجوب فعلی»کند. از بین احکام شرعی فقط 

ی کلی و جزئی، و احکام تکلیفی جزئی غیر لزومی، و احکام تکلیفی کلی، قابل شوند. یعنی احکام وضعمنجّز می

 اتّصاف به تعذیر و تنجیز نیستند.

 

 مقدمه: منجّزیت و معذّریت قطع

اگر زید یک وجوب یا حرمت فعلی داشته و نسبت به آن قطع پیدا کند، در این صورت قطع وی موجب 

ن استحقاق عقوبت بوده، و عقوبت الهی بر آن مخالفت قبیح نیست؛ شود. یعنی در مخالفت آتنجیز آن وجوب می

و اگر زید قطع به عدم آن تکلیف داشته باشد، در این صورت قطع وی موجب تعذیر از آن تکلیف است. یعنی 

در مخالفت آن تکلیف استحقاق عقوبتی نیست و عقوبت الهی بر آن مخالفت قبیح است. به عنوان مثال اگر قطع 

باشد این مایع طاهر است و فی علم اهلل نجس باشد، حرمت شرب فعلی برای مکلف معذَّر است. به هر داشته 

شده، « منجَّز»حال در جایی که یک تکلیف فعلی وجود داشته باشد، اگر قطع به وجود آن پیدا شود آن تکلیف 

صفِ تکلیف فعلی هستند، که فعلیت شود )تعذّر و تنجّز ومی« معذَّر»و اگر به عدم آن قطع پیدا شود آن تکلیف 

 تکلیف هم دائر مدار فعلیت موضوع است(.
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 اشکال اول: جهل معذِّر است نه قطع

اند قطع معذّر نیست و فقط منجّز است. اگر تکلیف فعلی وجود داشته و مرحوم استاد تبریزی فرموده

امّا اگر تکلیف فعلی وجود داشته و  مکلف نسبت به آن قطع داشته باشد، در این صورت آن تکلیف، منجّز است؛

قطع به عدم آن باشد، در نظر مشهور قطع موجب تعذیر آن تکلیف، و در نظر ایشان قطع موجب تعذیر نیست 

بلکه جهل موجب تعذیر آن تکلیف است. به عبارت دیگر در معذَّر بودن تکلیف اختالفی نیست، و اختالف در 

اد، این است که شخص غافل )که قطع به عدم تکلیف ندارد(، هم معذور تعیین معذِّر است. شاهد بر کالم است

شود امر دیگری موجب است. یعنی تکلیف فعلی برای وی معذَّر است با اینکه قطعی در کار نیست. لذا معلوم می

 تعذیر است.

 

 اشکال دوم: جهل مرکب رافع اصل تکلیف است نه معذِّر

ماند. به عنوان مقدمه در نظر مشهور و ی اشکال قبل باقی نمیاگر این اشکال تمام باشد، موضوع برا

مرحوم استاد، جاهل مرکب )یعنی کسی که تکلیف فعلی دارد امّا قطع به عدم تکلیف دارد( اصالً تکلیفی ندارد و 

خطاب شامل وی نیست. یعنی اگر شرب این مایع بر زید حرام فعلی باشد و زید قطع به عدم حرمت آن داشته 

، در این صورت شرب آن واقعاً حرام نیست. این مبنای مشهور و استاد، با کالمشان در این بحث سازگار باشد

نیست؛ زیرا قطع به عدم وجوب یا حرمت فعلی، موجب تعذیر نیست بلکه رافع تکلیف است. در مقام تشریع، 

 جاهل مرکب از موضوع تشریع خارج است.

شده است تا گفته شود در آن مخالفت فی امان اهلل هست. یعنی به عبارت دیگر مخالفتی با یک تکلیف ن

تکلیف معذَّر است به دلیل اینکه اصالً تکلیفی نیست! بنابراین نه قطع و نه جهل معذِّر نیستند؛ زیرا اصالً مخالفتی 

 نشده است تا گفته شود معذور است.

باید گفته شود این تکلیف منجّز بله بر مبنای مختار که تکلیف در مورد جاهل مرکب هم فعلی است، 

نیست، و معذَّر است. بنا بر این مبین نیز کالم مشهور صحیح نیست که قطع موجب تعذیر است، بلکه باید گفته 

 شود جهل مموجب تعذیر است. در نتیجه در مبنای مختار، قطع موجب تنجیز، و جهل موجب تعذیر است.

 

 15/08/95  31ج
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 حجّیت عقلیِ قطع

ه ، نوبت بت نشودکه گفته شد، ابتدا در حجّیت عقلی قطع بحث خواهد شد )اگر حجّیت عقلی ثابهمانطور 

 یرد، موجبگرسد(. اگر قطع به تکلیف فعلی تعلّق حجّیت عقالئی، و سپس عرفی، و در نهایت حجّیت شرعی می

 ویح نیست؛ مورد آن قبشود، و در مخالفت آن استحقاق عقوبت است، یعنی عقوبت الهی در تنجیز آن تکلیف می

ق ف، استحقاشود، و در مخالفت آن تکلیاگر قطع به عدم تکلیف فعلی تعلّق گیرد، موجب تعذیر آن تکلیف می

کن است ، امّا ممتواند معذّر باشدعقوبت وجود ندارد، یعنی عقوبت الهی قبیح است. همانطور که گذشت، قطع نمی

به آن  شته و قطعشود. اگر تکلیف فعلی وجود دامنجّزیت قطع بحث می منجّز باشد. بنابراین فقط در مورد اثبات

 یح نیست(.شود )استحقاق عقوبت در مخالفت آن است، یعنی عقوبت الهی نسبت به آن قبپیدا شود، منجّز می

اگر سه مقدمه مورد قبول واقع شود، جای بحث از حجّیت عقلیِ قطع وجود دارد؛ و با انکار یکی از این 

شود؛ و هرچند ت، بحث از حجّیت عقلیِ قطع بی معنی است. یک مقدمه در علم حکمت و کالم بررسی میمقدما

اند. به همین سبب دو مقدمه دیگر نیز مرتبط با علم حکمت و کالم هستند، امّا اصولیون به بررسی آنها پرداخته

بح عقلی قبول شود؛ و مقدمه دوم اینکه شود: مقدمه اول اینکه حسن و قفقط به بررسی همین دو مقدمه اکتفاء می

 ؛1وجوب اطاعت خداوند، عقلی باشد

 

 مقدمه اول: حسن و قبح عقلی

ا رعتباری ااست. همه علماء حسن و قبح « حسن و قبح عقلی»یکی از مباحث مطرح در بحث قطع، بحث 

؟ به عنوان جود داردواقعی هم و اند که آیا عالوه بر آن، حسن و قبحمورد قبول قرار داده، و به این بحث پرداخته

ستند؟ م واقعی ههاز امور واقعی هستند، و این بحث وجود دارد که آیا حسن و قبح « تالزم»و « علیت»مثال 

 اگر حسن و قبح واقعی پذیرفته شود، حسن و قبح عقلی اثبات خواهد شد.

همان  کلیفنای تنجّز تاین مقدمه باید قبول شود تا بحث از حجّیت عقلی قطع مطرح شود؛ زیرا مع

به  هی متّصفعل الاستحقاق عقوبت و عدم قبح عقوبت الهی است. در حالیکه اگر حسن و قبح اعتباری باشند، ف

ر نزد عقالء را اعتباشود؛ زیآنها نخواهد شد. به عبارت دیگر بنابر اعتباریت، فقط فعل انسان متّصف به این دو می

 وبح نشده قسن و بح واقعی و عقلی انکار شود، فعل خداوند متّصف به حیا عرف است. در نتیجه اگر حسن و ق

 هد بود.ع خواتنجّز تکلیف بی معنی خواهد شد. به عبارت دیگر قبیح نیست، امّا سالبه به انتفاء موضو

 

                                                           

 ختار است یا فاعل مضطرّ؟ممنّان، فاعل شود، این است که خداوند . مقدمه سوم که در علم حکمت و کالم بحث می1
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 عدم نیاز به قبول حسن و قبح عقلی، برای اثبات حجّیت قطع

قدمه را انی این ماند. در مقابل مرحوم اصفهرا قبول نمودهاکثریت قریب به اتّفاق علماء، حسن و قبح عقلی 

ی به این اند برای اثبات حجّیت قطع، نیازاند؛ امّا ایشان فرمودهانکار نموده و حسن و قبح عقلی را نپذیرفته

، قبح عقلی اند بدون اثبات حسن ومقدمه نیست. علمای بعد از ایشان، این مطلب را قبول نکرده، و فرموده

 یت قطع، قابل اثبات نیست.حجّ

خداوند واحدی از عقالء بلکه رئیس العقالء است، لذا افعال خداوند هم  1مرحوم اصفهانی فرموده است

شود، افعال خداوند نیز داخل افعال عقالئی است. بنابراین همانطور که افعال عقالء متّصف به حسن و قبح می

 .2خداوند قاطع به تکلیف را عقوبت نماید، در نزد عقالء قبیح نیستشود. در نتیجه اگر متّصف به حسن و قبح می

 

 اشکال اول: خداوند داخل در عقالء نیست

ها نساناموعه اشکال اول این است که خداوند احدی از عقالء نیست؛ زیرا عقالء یک اصطالح است. مج

نی ندارد، یع لذا این اصطالح مفردند. اند، عقالء هستکه در اثر یک زندگی اجتماعی به یک خرد جمعی رسیده

ثال مست. به عنوان ا« جزء»در مقابل « کلّ»، و «جزئی»در مقابل « کلی»نیست. توضیح اینکه « عاقل»مفرد آن 

ه جزء بهای داخل یک اتاق، کلّ دارای اعضاء است. نسبت هر مجموعه به اعضاء، نسبت کل مجموعه انسان

ند، نه ن هستآیز یک مجموعه است که تک تک افراد اجتماع، اعضاء است نه نسبت کلی به جزئی؛ و عقالء ن

نسان که اف طبیعی ر خالباینکه افراد اجتماع جزئی برای کلی باشند. بنابراین مجموعه عقالء حتی فرد هم ندارد، 

اق دید یک مصهوم زفرد دارد )فرد طبیعی انسان، زید است، و مصداق مفهوم انسان نیز زید است؛ در مقابل مف

ه نخصی است شعالم ادارد که همان زید است، امّا معنای زید دارای فرد نیست؛ وزان مجموعه به اعضاء، وزان 

 .باشد، امّا فرد نداردمی« های اتاقانسان»طبیعی(. در نتیجه افراد مجموعه روی هم، مصداقی برای مفهوم 
                                                           

لى أحد علمکروه للمدح و الذّمّ أنّ اقتضاء الفعل المحبوب و الفعل ا و من الواضح:»313، ص2. نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ)طبع جدید(، ج1

سان إلى غیره، فانّه ذا أساء إنإفیما  فاألوّل ة.إمّا بنحو اقتضاء السّبب لمسبّبه و المقتضى لمقتضاه، أو بنحو اقتضاء الغایة لِذی الغای نحوین:

عقوبته، فالسببیّة  وسببه ذمّه بلحاصل بمقتضى ورود ما ینافره علیه و تألّمه منه ینقدح فی نفسه الدّاعی إلى االنتقام منه و التّشفی من الغیظ ا

وع النّظام و بقاء النّ الذّم حفظ لمدح وإذا كان الغرض من الحکم با فیما و الثانی للذّم هنا واقعیّة و سلسلة العلل و المعلوالت مترتّبة واقعاً.

ى الحکم بمدح ة تدعو إلالعامّ بلحاظ اشتمال العدل و اإلحسان على المصلحة العامّة و الظلم و العدوان على المفسدة العامّة فتلك المصلحة

وجباً النحفاظ من العقالء قبیح مشتمل علیها، فیکون هذا التّحسین و التفاعل ما یشتمل علیها و تلك المفسدة تدعو إلى الحکم بذمّ فاعل ما ی

لثّانی، دون األوّل اهو القسم  لعقالءالنّظام و رادعاً عن اإلخالل به، و ما یناسب الحکم العقالئی الّذی یصحّ نسبته إلى الشارع بما هو رئیس ا

 «....ء الّذی ال یناسب الشّارع بل ال یناسب العقالء بما هم عقال

ا ثابت قالئی قطع ررسد حجّیت عقلی قطع بدون قبول حسن و قبح عقلی، بی معنی است؛ این بیان مرحوم اصفهانی نیز حجّیت ع. به نظر می2

 نمود. بنابراین برای اثبات حجّیت عقلی قطع، باید حسن و قبح عقلی قبول شود.
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داخل در مجموعه عقالء در این اصطالح به هر حال خداوند منّان، نه از اعضای عقالء است؛ و نه فردی 

 باشد.می

 

 شوداشکال دوم: افعال الهی متّصف به حسن و قبح عقالئی نمی
فعل »فقط  اگر فرض شود خداوند هم داخل در مجموعه عقالء باشد، امّا موضوع حسن و قبح عقالئی

ل بودن . یعنی با فرض داخشونداست. لذا افعال الهی متّصف به حسن و قبح عقالئی نمی« اختیاری انسان

 خداوند، فعل خداوند از این قاعده خارج است.

باشد؛ لذا از این حیث می« فعل اختیاری انسان در دنیا»عالوه بر اینکه حتی موضوع حسن و قبح عقالئی، 

 نیز فعل خداوند در قیامت متّصف به حسن و قبح عقالئی نخواهد بود.

 

 ، برای اثبات حجّیت قطعبندی: نیاز به حسن و قبح عقلیجمع

بنابراین افعال الهی متّصف به حسن و قبح عقالئی نیستند، و باید حسن و قبح عقلی ثابت شود تا بحث از 

 حجّیت قطع مطرح شود. البته در این بحث، حسن و قبح عقلی تسلّم شده و بحث از آن در ادامه خواهد آمد.

 

 مقدمه دوم: اطاعت خداوند، واجب عقلی است

مه دوم برای اثبات حجّیت عقلی قطع این است که وجوب اطاعت خداوند، عقلی است. وجوب عقلی مقد

البته فعل حَسَن گاهی ترکش قبیح نیست و گاهی نیز ترک آن «. حَسَن»، و واجب عقلی یعنی «حُسن»یعنی 

 قبیح است. واجب همان فعل حَسَنی است که ترک آن قبیح است.

که امتثال اوامر و نواهی خداوند، عقالً بر انسان واجب است )مانند ردّ امانت شود در این مقدمه ثابت می

که وجوب عقلی دارد(. در نظر متکلمین اطاعت الهی، وجوب عقلی دارد؛ و فقهاء نیز نوعاً این وجوب عقلی را 

ء وجوب اند. البته در بین متأخّرین تشکیک در عقلی بودن این وجوب شده است. پس مشهور علماپذیرفته

 دانند، که برای آن دو وجه ذکر شده است:اطاعت را عقلی می

 

 وجه اول: شکر منعم

است. « وجوب شکر منعم»این وجه توسط متکلمین مطرح شده است که وجوب عقلی اطاعت از باب 

است که معطی آن خداوند است )چه مستقیم چه غیر مستقیم(. به هر حال « نعمت وجود»مراد از نعمت همان 

جود هر فرد، نعمت است و معطی آن خداوند است. در نظر عقل هم الزم است که شکر منعم شود. البته شکر و
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نیز به حسب منعم متفاوت است. شکر یک انسان به تشکر یا تعریف از اوست، امّا در مورد خداوند تشکر زبانی 

از به تشکر یا تعریف ندارد. یعنی معنی ندارد، بلکه اطاعت از دستورات وی همان شکر است؛ زیرا خداوند نی

شود. این وجه را مشهور گفته و نوعاً فقها قبول چون نیازی ندارد پس اقدامی از سوی ما، شکر محسوب نمی

 اند.نموده

 

 16/08/95  32ج

 وجه دوم: وجوب عقلی اطاعت از موالی حقیقی

رعیه؛ ریه ش؛ مولویت اعتباشهید صدر فرموده است مولویت برای موالی سه قسم است: مولویت ذاتیه

 شود:مولویت اعتباریه عقالئیه؛ این سه قسم مولویت توضیح داده می

 ست. منشأیقی اگاهی مولویت مولی اعتباری نیست، و در طول اعتبار و جعل هم نیست، بلکه ذاتی و حق

ه کم ندارد هاوتی تفاین مولویت همان خالقیت و مبدئیت عالم است. بنابراین اطاعت خالق عقالً واجب است و 

ند اعت خداوگر اطمنعم باشد یا نباشد، بلکه چون مبدأ عالم است، اطاعت وی عقالً واجب است. به عبارت دی

در  تباری یاولویت، اعم؛ گاهی نیز «بما هو منعم»عقالً واجب است، نه « بما هو مبدأ العالم»و « بما هو خالق»

و  عی واقعین به واق، در بحث امر واقعی و تقسیم آ«ر طول اعتبارد»و « اعتباری»طول یک اعتبار است )تفاوت 

ر ور اعتباس جمهواقعی اعتباری گذشت(. مولویت گاهی در طول اعتبار عقالء است، مانند اینکه کسی را رئی

ارع اعتبار ش کنند؛ و گاهی نیز مولویت شرعیه است یعنی مولویتی که شارع اعتبار نموده )مولویت در طولمی

 امام»ده است که قرار دا لسالم(، مانند مولویتی که خداوند برای نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله، و ائمه علیهم ااست

 اند؛شده« المسلمین

 .1«لکونه منعماً »، نه «لکونه مولیً ذاتیّاً »در نتیجه اطاعت موالی حقیقی، وجوب عقلی دارد 
                                                           

المولویة الذاتّیة الثابتة بال جعل و اعتبار و  -1لطاعة تکون على ثالثة أقسام: ثم ان المولویة و حق ا:»28، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ندركه  الّذی هو امر واقعی على حد واقعیات لوح الواقع، و هذه مخصوصة باللّه تعالى بحکم مالکیته لنا الثابتة بمالك خالقیته، و هذا مطلب

أن یخرجوا بها مولویة اللَّه سبحانه و لزوم طاعته، فان ثبوت الحق بمالك المالکیة و  بقطع النّظر عن مسألة شکر المنعم الّذی حاول الحکماء

ء آخر. بل هذا حذوه حذو سیادة اللَّه التکوینیة، فکما ان إرادته التکوینیة نافذة فی الکون كذلك ء و ثبوته بمالك شکر المنعم شیالخالقیة شی

. و هذا النحو من المولویة كما أشرنا ال تکون إال ذاتیة و یستحیل أن تکون جعلیة، ألن نفوذ الجعل إرادته التشریعیة نافذة عقال على المخلوقین

ء ال یعطیه. و بناء العقالء على هذه فرع ثبوت المولویة فی المرتبة السابقة فلو لم تکن هناك مولویة ذاتیة ال تثبت الجعلیة أیضا ألن فاقد الشی

المولویة المجعولة من قبل  -2بل بمعنى إدراكهم لها على حد إدراكهم للقضایا الواقعیة األخرى.  -كما توهم -االمولویة لیس بمعنى جعلهم له

المولویة المجعولة من قبل  -3المولى الحقیقی، كما فی المولویة المجعولة للنبی أو الولی، و هذه تتبع فی السعة و الضیق مقدار جعلها ال محالة. 

وافق على أنفسهم، كما فی الموالی و السلطات االجتماعیة و هذه أیضا تتبع مقدار الجعل و االتفاق العقالئی. ثم ان المولویة العقالء أنفسهم بالت

یضا األولى دائما یحقق القطع صغراها الوجدانیة ألن ثبوت القطع لدى القاطع وجدانی و ثبوت مولویة المولى الحقیقی فی موارد القطع بدیهی أ
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 نقد و بررسی وجوب عقلی اطاعت

 شد: خواهد اطاعت از موالی حقیقی نقد شده و سپس نظریه وجوب شکر منعِم نقدابتدا نظریه وجوب 

 

 نقد وجوب عقلیِ اطاعت موالی حقیقی

رسد در نظر شهید صدر، علّت وجوب اطاعت خداوند در نظر عقل، همان خالقیت خداوند است. به نظر می

است. یعنی خالق « نعمت وجود»یز همان این وجه بازگشت به کالم متکلمین دارد؛ زیرا مراد متکلم از نعمت ن

است. بنابراین این کالم وجه مستقلّی برای اثبات وجوب عقلی اطاعت نیست. « منعم الوجود»عبارت اخری 

 .1اندبرخی مقرّرین ایشان نیز همین اشکال را نموده

 

 نقد وجوب عقلیِ اطاعت به دلیل شکر منعِم

اشکال  دانند، نیز سهه سبب وجوب عقلی شکر منعِم میدر کالم متکلمین که وجوب عقلی اطاعت را ب

 وجود دارد:

 

 وجود ندارد« منعَم علیه»

 هر نعمت ارد. دراست. عقل حکم به لزوم شکر منعِم د« نعمت وجود»در کالم متکلم مراد از نعمت همان 

اده ند زید ده بنده مانبد وجود دارد؛ وجود نیز نعمتی است که خداون« نعمت»و « منعَم علیه»و « منعِم»سه عنوان 

یگر زید، دشود. به عبارت است. قبل از عطای نعمت وجود، زیدی نیست زیرا زید هم در طول وجود محقّق می

ست، اواجب « همنعم علی»وجود ندارد. در کبرای قاعده عقلی، شکر منعِم بر « منعَم علیه»خودِ نعمت است، یعنی 

 امّا بر نعمت واجب نیست.

ته شود در مورد زید ترکیب نعمت با منعم علیه، شده است. یعنی زید از یک حیث نعمت ممکن است گف

است و از یک حیث منعم علیه است. در نتیجه از این حیث که منعم علیه است، شکر منعِم بر وی واجب است؛ 

قعی نیست. توضیح امّا پاسخ این است که این ترکیب نعمت و منعم علیه، اتّحادی و تحلیلی است. یعنی ترکیب وا

                                                                                                                                                                                     

المتیقن من حدود هذه المولویة، إذ ال یعقل أن تکون اكتمال درجة الکشف عن حکم المولى موجبا الرتفاع مولویته و قلتها موجبة ألنه القدر 

 «.لمولویته

الن و ان هو واضح البطفلو كان المقصود من المالکیة االختصاص و السلطنة االعتباریة »، فی هامشه:29، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

قاء مع وضوح بقاء بسلطا علیه مدرا و قصود السلطنة و القدرة التکوینیة فیلزم ان ال یکون له حق الطاعة فیما إذا كان خالقا و لم یکن قاكان الم

 «.ق لإلنسانجود و الخلمة الوحقه، و ان كان المقصود نفس الخالقیة رجع إلى مقالة الحکماء فانهم ال بد و ان یریدوا بالمنعم الواهب لنع
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باشد، اتّحاد وجودی بین فقیر و حکیم محقّق شده است. این اتّحاد « حکیم»و « فقیر»اینکه اگر زید مصداق 

وجودی، تحلیلی نیست زیرا واقعاً زید دو حیث دارد )هم معروض علم فقه، و هم معروض علم حکمت است(؛ 

دی در این مورد تحلیلی است، زیرا از همان حیث که باشد، اتّحاد وجو« عالم»و « فقیه»امّا اگر زید مصداق 

باشد )یعنی چون فقیه است عالم هم شده است(. بنابراین در بحث ما، منعم مصداق فقیه است مصداق عالم هم می

 علیه وجود ندارد. 

عمت همان بله اگر مراد از نعمت همان رزق و هوا و مانند آن باشد، منعم علیه وجود دارد. امّا اگر مراد از ن

وجود باشد، چیز سومی نیست که منعم علیه باشد. در نتیجه با قبول اینکه شکر منعِم بر منعَم علیه واجب است، 

امّا وجوب عقلی اطاعت بر زید که خودِ نعمت است، واجب نخواهد بود. به عبارت دیگر عقل حکمی ندارد که 

 شکر منعم بر نعمت واجب است.

 

 ست نه از حیث وجودوجود از حیث بقاء نعمت ا

اشکال دوم این است که با فرض اینکه زید نیز منعم علیه باشد، امّا بالوجدان بقاء وجود نعمت است، نه 

است(؛ زیرا وقتی زید « وجود بعد الوجود»است، و بقاء نیز « وجود بعد العدم»حدوث وجود )حدوث همان 

نعمت نیست، زیرا زید حبّی « وجود بعد العدم»شود. حادث شد، حبّ به بقاء دارد لذا بقاء برای وی نعمت می

 نبست به آن ندارد تا با حدوث وجود، ارضاء شود؛

در نظر متکلم نیز فقط حدوث مستند به خداوند است نه بقاء وجود! پس وجودی که نعمت است )بقاء 

 یست.وجود( مستند به خداوند نیست، و وجودی که مستند به خداوند است )حدوث وجود( نعمت ن

 

 شکر منعِم، حسن است امّا ترك آن قبیح نیست

اشکال سوم این است که با صرف نظر از دو اشکال باال و قبول اینکه زید نیز منعم علیه بوده، و حدوث 

شود، کبرای عقلی ناتمام است؛ زیرا بالوجدان شکر منعم وجوب عقلی ندارد. وجود وی هم نعمت محسوب می

ست امّا ترک تشکر، فعل قبیحی نیست )پس حُسن غیر لزومی دارد نه اینکه الزم باشد(. یعنی شکر منعِم، حَسَن ا

به عنوان مثال فرض شود کسی صد میلیارد پول به زید داده است. اگر این شخص از زید یک لیوان آب بخواهد، 

استحقاق عقوبت در نظر عقل ندادن آب قبیح نیست )هرچند ممکن است عقالءً قبیح باشد(، یعنی در نظر عقل 

 ندارد )یعنی حقّ ندارد وقتی زید آب به وی نداده است، در گوش وی بزند(.

 

 18/08/95  33ج
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 وجوب اطاعت خداوند، فطری است

در حکمت حُسن و قُبح عقلی مورد انکار واقع شده، لذا وجوب اطاعت خداوند، عقلی نخواهد بود؛ امّا در 

ذا وجوب اطاعت خداوند عقلی بوده و از باب شکر منعِم است، که کالم حُسن و قُبح عقلی مورد قبول است ل

اند )البته وجوب عقلی اطاعت خداوند، در نظر شهید صدر از باب حقّ الطاعۀ فقهاء هم این مطلب را قبول نموده

است(. با توجه به اشکاالت وجوب عقلی اطاعت )هم در وجوب شکر منعِم و هم در حقّ الطاعۀ(، به نظر 

 وجوب اطاعت خداوند عقلی نبوده، بلکه فطری است. رسدمی

غریزه و فطرت انسان اینگونه است که از عذاب فراری است. یعنی اگر احتمال دهد عذابی در کار است، 

دهد، کند بلکه به دلیل اینکه احتمال عقاب میاز آن گریزان است. به عبارت دیگر عقل انسان وجوبی درک نمی

نیست؛ زیرا وجوب تنها پنج قسم دارد که غریزه « وجوب»شد. این غریزه در حقیقت مرتکب مخالفت نخواهد 

از آنها خارج است: وجوب عقل نظری؛ وجوب عقل عملی؛ وجوب عقالئی؛ وجوب عرفی؛ و وجوب شرعی؛ 

نیز همان وجوب فطری « لزوم دفع ضرر محتمل»بنابراین لزوم اطاعت اوامر الهی از باب فطرت انسان است. 

وجوب فطری یعنی انسان به دلیل گرایش به حبّ ذات، از آالم فراری است زیرا ذات از ألم متأذّی  است.

 شود. این دفع ضرر محتمل اختصاصی به انسان هم ندارد، بلکه حیوان هم همین گونه است.می

 

 توقّف حجّیت عقلی قطع، بر وجوب عقلی طاعت

ر الهی الزم است، عبد با مخالفت اوامر الهی، خالف تکالیف با توجه به این که فطرتاً و غریزۀً انجام اوام

عقلی عمل نکرده است. لذا عقوبت چنین عبدی در نظر عقل قبیح نیست، یعنی عبد به تکالیف عقلی خود عمل 

کرده است. در نتیجه حجّیت عقلی قطع با وجوب فطری اطاعت تنافی دارد. به عبارت دیگر اگر وجوب اطاعت 

طری باشد )از باب دفع ضرر محتمل نه از باب شکر منعم یا حقّ الطاعۀ(، حجّیت قطع عقلی عقلی نبوده، ف

نخواهد بود؛ زیرا عقالً عبد در مقابل خداوند کوتاهی نکرده، تا در نظر عقل مستحق عقوبت شده و عقوبت الهی 

 قبیح نباشد. در نتیجه حجّیت قطع، عقلی نخواهد بود.

دوم برای ادامه بحث از حجّیت عقلی قطع، همانطور که مقدمه اول تسلّم شد، با توجه به اشکال در مقدمه 

مقدمه دوم هم باید تسلّم شود. یعنی هم حُسن و قُبح عقلی و هم وجوب عقلی اطاعت خداوند، باید تسلّم شده 

 تا زمینه بحث از حجّیت عقلی قطع پیدا شود.
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 اشکال در حجّیت عقلی قطع

عقلی، و قبول وجوب عقلی اطاعت، آیا قطع به تکلیف در نظر عقل منجّز تکلیف  بعد از قبول حُسن و قُبح

 است؟

اند با قبول این دو مقدمه نیز، قطع در نظر عقل منجّز تکلیف نیست. اگر وجوب برخی اصولیون فرموده

ی نیز اطاعت خداوند عقلی باشد، مخالفت با تکلیف مقطوع مقتضِی برای عذاب است نه علّت تامّه. از طرف

اینگونه نیست که با وجودِ مقتضِی، همیشه مقتضَی هم محقّق شود؛ بلکه باید عالوه بر مقتضِی شرائط موجود، و 

شود زیرا قدرت بر احراز وجود موانع مفقود نیز باشند. در بحث عدم قبح عقوبت الهی، شرط هیچگاه احراز نمی

ودش کرد، این عصیان مقتضی برای عقوبت است نه ندارد. به عنوان مثال اگر فرض شود زید عصیان موالی خ

علّت تامّه. مولی باید در این عقوبت مصلحت ببیند تا عقاب نماید. مثالً اگر زید بعد معصیت دیوانه شد، آیا مولی 

تواند به دلیل عصیان در زمان عقل، وی را عقوبت کند؟ این عقوبت قبیح است؛ و یا مثالً اگر زید بعد عصیان می

تواند جسد وی را آتش زده یا سر از تن وی جدا نماید؟ این امور قبیح است؛ زیرا یا رفت، آیا مولی میاز دن

 مجازات مجنون یا مرده، منفعتی ندارد.

شود )نه اینکه حکمت و مصلحتی ای برای عقوبت الهی احراز نمیاشکال این است که حکمت و فائده

ل زید که فاسق و فاجر است اگر در قیامت عقاب شود، فائده آن شود(. به عنوان مثانباشد بلکه احراز نمی

شود زیرا ای تصویر نمیچیست؟ فائده باید به زید، یا به خداوند، یا به غیر برگردد. در مورد خداوند فائده

ای تصویر ندارد زیرا فرض این است که آخرت شود؛ در مورد زید نیز فائدهخداوند از تعذیب کسی منتفع نمی

ر تکلیف نیست و با عقاب وی در قیامت، دیگر تنبیه شدن و انجام دادن سائر تکالیف، مطرح نیست. در مورد دا

ای تصویر ندارد زیرا تنها فائده ممکن همان تشفّی و التیام و خوشحالی کسانی است که زید به آنها غیر هم فائده

فردی ظلم شده است، یعنی بر  که بهاهد بود خواوالً عقوبت منحصر به مواردی ظلم کرده است. در این صورت 

ترک نماز و شرب خمر نباید عقوبتی باشد، در حالیکه عقوبت برای عاصی است نه برای ظالم؛ و ثانیاً سبب 

حاالت روحی مانند تشفّی، فقط علم و اعتقاد است نه واقع، یعنی همین که این اعتقاد برای شخص پیدا شود که 

شود و نیازی نیست که واقعاً عذاب شود )به عنوان مثال برای تشفّی ی حاصل میزید عذاب شده است، تشفّ

مظلوم الزم نیست واقعاً ظالم به درّه افتد، بلکه همین که اعتقاد مظلوم این باشد، کافی است؛ لذا اگر در قیامت 

 این اعتقاد برای مظلوم پیدا شود، کافی است و نیازی نیست که ظالم هم عذاب شود(.

ای برای عقوبت زید نباشد، بلکه قابل شود )نه اینکه فائدهای تصویر نمیهر حال برای عقوبت زید فائدهبه 

شود. در این احراز نیست(. در نتیجه عدم قبحِ عقوبت الهی احراز نشده، و استحقاق عقاب عقلی ثابت نمی

 شود.صورت حجّیت عقلی قطع ثابت نمی
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 بت اخروی انسان عاصی مطرح شده است که نیاز به بررسی دارند.دو وجه برای تصویر حکمت برای عقو

 

 19/08/95  34ج

 جواب اول: عدم قبح عقوبت

همانطور که گفته شد اگر قطع به تکلیف تعلّق گیرد، منجّز تکلیف نیست؛ زیرا این اشکال وجود دارد که 

شود )نه در ای برای آن تصویر نمیعقوبت الهی نسبت به آن قبیح است. قبح عقوبت به دلیل این است که فائده

 معذِّب و نه در معذَّب و نه در غیر(.

از سوی مستشکل، جوابی داده شده است. از طرفی مسلّم و معلوم است که اگر عذاب بی فائده شود، 

 شوند؛ هر دو امر مسلّمعذابی نخواهد بود؛ و از سوی دیگر نیز در دین مسلّم است که فجّار و کفّار عذاب می

آید که عقوبت اثر طبیعی و قهری گناه )یا تجرّی( در دنیاست. هستند، لذا با حفظ هر دو، این نتیجه به دست می

سوزد. این همان یعنی عذاب اخروی نتیجه طبیعی معصیت و تجرّی در دنیا است مانند اینکه دست در آتش می

 شود.تجسّم اعمال است که گفته می

 موع سه اشکال در آن وجود دارد:این جواب صحیح نیست و در مج

ای در عذاب نداشته باشد، بعید الف. این تفسیر فی نفسه دور از ذهن است؛ زیرا اوالً اینکه خداوند اراده

است؛ و ثانیاً اینکه مثالً اگر یک قطره شرب خمر شود، نتیجه طبیعی آن این مقدار از عذاب باشد نیز کمی دور از 

شود( نیز باید گفته شود نتیجه طبیعی د شفاعت )که مثالً زید شفاعت شده و عمرو نمیذهن است؛ و ثالثاً در مور

ای نداشته باشد؛ و رابعاً اگر عقوبت نتیجه قهری عمل رفتار است، که این هم دور از ذهن است که شفیع اراده

 باشد، چرا جاهل قاصر که شرب خمر نموده، همین نتیجه قهری را نداشته و عقوبت ندارد.

ب. با فرض قبول این تفسیر برای عقوبت اخروی نیز حجّیت )معذِّریت و منجّزیت( عقلی قطع ثابت 

نیست؛ زیرا بحث از حجّیت در واقع بحث از قبح یا عدم قبح عقاب است )یعنی اگر عقاب قبیح نباشد، قطع 

ر آخرت است. بنابراین بر منجّز و معذّر است(، در حالیکه با این تفسیر نفسِ معصیت در دنیا موجب جهنّم د

شود بلکه عقاب همان نتیجه قهری عمل در دنیاست. لذا این تفسیر اساس حُسن و قبح عقلی، عقاب تصحیح نمی

 در بحث ما مفید نیست.

ج. اصل این تفسیر از عقوبت اخروی، اشکال اساسی دارد؛ زیرا این تفسیر مبتنی بر این است که اثبات 

است، در حالیکه با بیان فوق تنها وجود فائده احراز نشد )نه اینکه بی فائده بودن شود عذاب الهی بی فائده 

 ثابت شود(. بنابراین این تفسیر نیازمند اثبات بی فائده بودن عقوبت اخروی است، که ثابت نشده است.
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 جواب دوم: فائده عقوبت، دنیوی است

دارای فائده است. نیازی نیست فائده جواب دیگری هم داده شده است، که عقوبت قبیح نیست زیرا 

ای نیست(، بلکه فائده آن عقوبت در قیامت باشد )تا گفته شود نه در معذَّب و نه در معذِّب و نه در غیر فائده

شود. همین که شخص در دنیا بداند که با مخالفت قطع، عذاب اخروی خواهد عذاب اخروی در دنیا ظاهر می

مین بازدارندگی از گناه، فائده وجود عذاب اخروی است. بنابراین عقوبت اخروی داشت، مخالفت نخواهد کرد. ه

 دارای فائده شده، و عقوبت قبیح نخواهد بود.

این جواب نیز صحیح نیست و پاسخ از آن در مباحث قبل گفته شد. تأدّب در دنیا معلول خودِ عذاب الهی 

 است.« علم به عذاب الهی»نیست، بلکه معلول 

 

 م: احراز فائده از مدلول التزامی آیات عذابجواب سو

جواب دیگری هم داده شده که در قرآن سخن از عذاب وجود دارد. مدلول مطابقی آیات عذاب، وجود 

عذاب بوده، و مدلول التزامی آنها وجود حکمت و فائده برای عذاب است. زیرا فرض این است که خداوند 

دهد. در نتیجه هرچند فائده بخصوصه معلوم نباشد، امّا وجود انجام نمیحکیم است و معذِّب اوست، لذا کار لغو 

 شود.فائده احراز می

شود در عذاب قیامت حکمت است. به عبارت دیگر این استدالل مغالطه دارد، زیرا از آیات استفاده می

روند؟ به فّار واقعاً به جهنّم میاگر عذابی باشد، قطعاً دارای فائده است. امّا این إخبار یا ایعاد مورد عمل است و ک

، این قضیه صادق است؛ امّا در مورد حمار بودنِ زید «ان کان زید حمارا کان ناهقاً»عنوان مثال اگر گفته شود 

کند؟ پس داللت التزامی ساکت است. پس اگر خداوند عذاب نماید، قطعاً دارای حکمت است؛ امّا آیا عذاب می

 د، دارای حکمت است.این است که اگر عذاب نمای

هستند، و یا این « وعید»در مورد این آیات دو احتمال وجود دارد: این آیات انشاء عذاب باشد یعنی 

آیات اخبار از عذاب هستند. در صورت اول، تخلف وعید قبیح نیست؛ مانند اینکه معلّمی به دانش آموز بگوید 

ز نیست به این عمل شود، بلکه ممکن است بر اساس شود. نیاات کم میاگر غیبت نمودی دو نمره از نمره

رسد این آیات انشائی بوده و داللت بر وعید دارند. در صورت دوم )که مصلحتی به آن عمل نشود. به نظر می

فی نفسه قبیح نیست )یعنی قبح ذاتی « خبر کذب»این آیات إخبار از عذاب باشند( نیز در باب اخبار گفته شده 

خورد. این موجب اقتضائی دارد(، مانند اینکه به بچه گفته شود اگر کوچه بروی گربه تو را می ندارد، بلکه قبح

 شود کوچه نرفته و آسیب نبیند، که این امری قبیح نیست.می

 البته چون وجوب فطری قبول شد، احتمال عذاب کافی است، و ممکن است خداوند عذاب نماید.
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شود امّا احتمال نفسانی عقوبت کافی است که یت عقلی قطع ثابت نمیبنابراین با تسلّم دو مقدمه، هم حجّ 

اطاعت الزم باشد )حتی با قطع به استحقاق هم نسبت به عذاب احتمالی هستیم، ممکن است شفاعت شود یا 

 شود.مانند آن(، که همین احتمال عقوبت موجب وجوب فطری اطاعت خداوند می

 

 22/08/95  35ج

 ت عقلیبندی: عدم حجّیجمع

با توجه به مباحث گذشته معلوم شد حجّیت عقلی قطع، مبتنی بر حُسن و قبح عقلی و بر عقلی بودن 

وجوب اطاعت خداوند متعال است. با قبول این دو مقدمه، اگر برای مکلفی قطع به تکلیفی فعلی حاصل شود، 

 ی عقاب وی قبیح نیست.تکلیف فعلی بر وی منجّز است. یعنی بر خالفت آن مستحقّ عقوبت است، یعن

رسد وجوب اند. به نظر میاند، لذا قائل به حجّیت عقلی قطع شدهمشهور علماء هر دو مقدمه را پذیرفته

 اطاعت خداوند، عقلی نیست بلکه فطری است. در نتیجه منجّزیت عقلی قطع قابل قبول نیست.

 

 حجّیت عقالئی قطع

الهی بر مخالفت تکلیف مقطوع، در نزد عقالء قبیح  حجّیت عقالئی قطع به این معنی است که عقوبت

ها هستند که به صورت نیست. به عنوان مقدمه باید حُسن و قبح عقالئی توضیح داده شود. عقالء همان انسان

کنند؛ و برخی از آنها کنند. اکثر حیوانات زندگی انفرادی دارند یعنی به تنهایی زندگی میاجتماعی زندگی می

کنند امّا تعامل اجتماعی ندارند؛ و برخی از آنها نیز زندگی دارند یعنی در کنار هم زندگی میزندگی جمعی 

ها و زنبورها؛ اجتماعی دارند یعنی در کنار هم زندگی کرده و با هم تعامالت اجتماعی دارند، مانند مورچه

وارد شود، باید برخی کارها را ها نیز اجتماعی است. برای اینکه کمترین ضرر به زندگی دیگران زندگی انسان

های بعدی را بر اساس اند و نسلانجام داده، و برخی را ترک کنند. لذا عقالء یک دسته مفاهیم اعتباری ساخته

حَسن، و « صدق»کنند. این مفاهیم همان حُسن و قبح عقالئی هستند. به عنوان مثال همین امور تربیت می

ظیر ملکیت و زوجیت است که اموری اعتباری هستند یعنی در واقع قبیح است. این حُسن و قبح ن« کذب»

ای نیست بلکه اعتبار است )پس حُسن صدق امری اعتباری است مانند علقه بین زید و عبای او(. در نتیجه علقه

حسن و قبح عقالئی کامالً اعتباری است و مبتنی بر ادامه زندگی اجتماعی است )بر خالف حسن و قبح عقلی که 

مری واقعی هستند(. البته خودِ حُسن و قبح عقالئی اعتباری، امّا منجّزیت و معذّریت عقالئی از امور واقعی ا

هستند. به عبارت دیگر منجّزیت عقالئی قطع، واقعی اعتباری است، یعنی در طول اعتبار عقالست )بر خالف 

 .منجّزیت عقلی قطع که واقعی واقعی است، یعنی در طول اعتبار نیست(
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 اثبات حجّیت عقالئی قطع

پردازیم. آیا قطع نزد عقالء منجّز با توجه به مقدمه فوق، به اصل بحث در مورد حجّیت عقالئی قطع می

است؟ یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آیا نزد عقالء عقوبت بر مخالفت آن قطع، قبیح است؟ اگر 

 الئیه ثابت است؛ و اگر قبیح باشد، حجّیت عقالئی ثابت نیست.عقوبت بر مخالفت قطع قبیح نباشد، حجّیت عق

توانند برای تکلیف مجهول یا برای معذّریت در قطع به عدم تکلیف نیز همین بحث را دارد )عقالء می

تکلیف مقطوع عدمه، حجّیت جعل نمایند؛ زیرا اعتبار به دست عقالء است. لذا اشکال در معذّریت عقلی قطع در 

 ریت عقالئی قطع وارد نیست(.مورد معذّ

ها؛ در دائره بحث از حجّیت عقالئی قطع در دو مقام خواهد بود: حجّیت عقالئی قطع در دائره انسان

 خداوند و انسان:

 

 هااول: حجّیت عقالئی قطع در دائره انسان

دارای دو شود. قطع شخصی و نوعی به عنوان مقدمه تقسیم ظنّ و قطع به شخصی و نوعی توضیح داده می

شود. اگر ظنّ یا قطع اصطالح متفاوت است که در این بحث، یک اصطالح مدّ نظر بوده و همان توضیح داده می

شود که از سببی پیدا به قطعی گفته می« قطع شخصی»برای زید حاصل شود ممکن است شخصی یا نوعی باشد. 

کند زید کسی است که با شنیدن یک خبر قطع پیدا می کند. به عنوان مثالشده که در نزد اکثر افراد افاده قطع نمی

کند. مانند شود که سبب قطع برای اکثر افراد افاده قطع میبه قطی گفته می« قطع نوعی»ولو مخبِر را نشناسد؛ 

نیز ظنّی است که سبب « ظنّ شخصی)»اینکه یک خبر از پنج نفر شنیده شود، و قطع به مضمون خبر پیدا شود 

 ظنّی است که سبب آن برای اکثر افراد افاده ظنّ کند(.« ظنّ نوعی»ر افراد افاده ظنّ نکند؛ و آن برای اکث

 

 معذّریت عقالئی قطع

شود؟ اگر قطع به عدم تکلیف فعلی پیدا شود و با آن تکلیف مخالفت شود، در نزد عقالء عذر محسوب می

عنوان مثال اگر یک دانش آموز به مدرسه نرود  رسد در این موارد، نفسِ قطع موجب تعذیر نیست. بهبه نظر می

و بگوید قطع داشتم که مدرسه تعطیل است، این عذر مقبول نیست )یعنی نفس قطع به عنوان دلیل مقبول نیست(. 

 کنند که آیا صادق است که قطع پیدا کرده یا کاذب است.به عبارت دیگر جستجو نمی

مانند اینکه بگوید ده نفر از دوستان من گفتند مدرسه  البته ممکن است مستند قطع موجب تعذیر شود،

عبور »ها مانند تعطیل است. این قول ده نفر، معذّر هست امّا نفس قطع معذّر نیست. شاهد اینکه قوانین حکومت
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، استثناء ندارند. «دزدی ممنوع است»و یا « کشیدن مواد مخدر ممنوع است»و یا « از چراغ قرمز ممنوع است

ه نشده این قوانین وجود دارد مگر برای انسانی که قطع به عدم ممنوعیت دارد! در احکام و تکالیف یعنی گفت

عقالئی بین عالم و جاهل )بسیط یا مرکب یا غافل( تفاوتی نیست، یعنی تکلیف مشترک است )البته تنجّز یا عدم 

 تعذیر نیست.تنجّز تکلیف بحث دیگری است(. به هر حال، در هیچ موردی نفسِ قطع موجب 

 

 23/08/95  36ج

 منجّزیت عقالئی قطع

رسد قطع منجّز اگر به تکلیفی از تکالیف عقالئیه قطع پیدا شده و با آن تکلیف مخالفت شود، به نظر می

باشد. به عنوان مثال اگر زید قطع داشته باشد استفاده از مواد مخدر ممنوع است، و از آن استفاده کند، در این 

عقالء مجازات وی قبیح نیست. به عبارت دیگر در اینکه تکلیف مقطوع نزد عقالء منجَّز است، مورد در نزد 

رسد در این موارد، خودِ قطع منجّز نیست؛ زیرا حتی اگر زید احتمال هم بدهد که شکّی نیست. امّا به نظر می

ر تکلیف فعلی عقالئیه مصرف موارد مخدّر ممنوع است، این احتمال منجّز است و عقوبت وی قبیح نیست. ه

منجّز است مگر مجوّز و عذری در مخالفت آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر زید به مدرسه نرود به دلیل 

اینکه ناظم به وی گفته مدرسه تعطیل است، در این مورد مجازات وی قبیح است؛ زیرا قول ناظم حجّت است 

 در این موارد قول ناظم معذّر است.. 1هرچند اشتباه کرده و یا دروغ گفته باشد

بنابراین در این موارد، قطع منجّز نیست؛ و حتی احتمال هم منجّز نیست، بلکه بدون احتمال هم تنجیز 

وجود دارد. به عنوان مثال اگر زید به اشتباه چراغ قرمز را سبز دیده و عبور کند، تکلیف منجّز بوده و مجازات 

حجج عقالئی هر تکلیف به فعلیت موضوع، منجّز است. برای مخالفت تکلیف . در نتیجه در 2وی قبیح نیست

 فعلی، باید عذر وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در دائره عقالء، نیازی به منجّز نیست.

 

 دوم: حجّیت عقالئی قطع در دائره انسان و خداوند

 د: ابتداواهد شخطور مستقلّ بحث در بحث از حجّیت عقالئی قطع بین انسان و خداوند، در دو مورد به 

 در مورد رفتار انسان در مقابل خداوند؛ و سپس در مورد رفتار خداوند در مقابل انسان؛

                                                           

ده باشد؛ زیرا ا مخالفت شدارد تدر مثال به اینکه زید از چراغ قرمز عبور کرده و عذرش این است که پلیس گفته است، اصالً تکلیفی وجود ن .1

کرده  مّا مخالفتارد، ادر تعارض بین حرف پلیس و چراغ قرمز، حرف پلیس مقدّم است. به خالف مثال فوق که تکلیف به حضور در مدرسه د

 است.

 شود؛ مانند اینکه قانون تازه تصویب شده و زید از آن بی اطالع است.ای از افراد جهل، عذر محسوب میالبته پاره. 2
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الف. در مورد رفتار انسان در مقابل خداوند این سوال مطرح است که آیا نزد عقالء، اطاعت خداوند 

ندارند، زیرا اعتبارات عقالئیه فقط در مورد  رسد عقالء در مورد اطاعت خداوند نظریواجب است؟ به نظر می

نظام اجتماعی خودشان است. البته ممکن است برخی امور که نزد عقالء ممنوع است، توسط شارع هم حرام 

شود، مانند دزدی و سرقت که هم حرمت عقالئی و هم حرمت شرعی دارند. امّا برخی امور دیگر مانند نماز و 

ا خلل در نظام اجتماعی انسان ندارند( خارج از اعتبار عقالء است. پس اطاعت روزه )که ارتباطی با حفظ ی

ارتباطی با حفظ و اخالل به نظام « بما هی اطاعت»خداوند در نزد عقالء حَسن یا قبیح نیست، زیرا اطاعت 

 اجتماعی ندارد.

بت الهی در قیامت قبیح شود که آیا عقوب. در مورد رفتار خداوند در مقابل انسان نیز این سوال مطرح می

رسد عقوبت الهی در آخرت، ارتباطی با نظام اجتماعی بلکه با امور دنیوی ندارد. است یا قبیح نیست؟ به نظر می

در این مورد هم نظری ندارند. پس رفتار خداوند در مقابل انسان هم خارج از « بما هم عقالء»بنابراین عقالء 

 اعتبارات عقالئیه است.

 

 عقالء به قطع نکته: عمل

ای تذکر داده شود. عقالء همیشه بر طبق قطع عمل در انتهای بحث از حجّیت عقالئی قطع، نیاز است نکته

کنند. بلکه در امور هامّه بر ظنّ هم عمل کرده، و باالتر اینکه در امور کنند، و حتی به اطمینان هم عمل میمی

زنند. به اگر احتمال وجود سمّ در یک ظرف باشد، لب به آن نمی کنند. به عنوان مثالاهمّ به احتمال هم عمل می

هر حال در عمل عقالء به قطع، تردیدی نیست. بحث از حجّیت عقالئیه قطع، در احتجاج به قطع در بین عقالء 

 حجّت است؟ قطع در بین عقالء معذّر و منجّز نیست.« بما هو قطع»است. یعنی آیا نزد عقالء قطع 

 

 دم حجّیت عقالئی قطعبندی: عجمع

آید که خودِ قطع حجّیت عقالئیه ندارد. یعنی خودِ قطع در نزد از مباحث گذشته این نتیجه به دست می

 عقالء معذِّر یا منجِّز نیست.

رسد در قطع شخصی، نه شود. به نظر میمی« نوعی»و « شخصی»امّا همانطور که گفته شد قطع تقسیم به 

سبب »حجّت نیست، امّا « خودِ قطع»حجّت نیست؛ و در قطع نوعی هرچند « عسبب قط»و نه « خودِ قطع»

شود، که حجّت است. یا از در نزد عقالء حجّت است. به عنوان مثال از خبر پنج نفر به قطع پیدا می« قطع

 هم معذّر و هم منجّز است.« سبب قطع»رسند، که در این موارد ای از قرائن نوع مردم به قطع میمجموعه
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 24/08/95  37ج

 حجّیت عرفیه قطع

ت ( قطع حجّقالئیمراد از حجّیت عرفیه قطع این است که آیا بر اساس حُسن و قبح عرفی )نه عقلی یا ع

سم است: قشود. به طور اجمال حُسن و قبح سه است؟ قبل از ورود به بحث حسن و قبح عرفی توضیح داده می

 و حُسن و قبح عرفی؛حُسن و قبح عقلی؛ و حُسن و قبح عقالئی؛ 

ی امر واقع در این است که حسن و قبح عقلی دو« حُسن و قبح عقلی»با « حُسن و قبح عرفی»تفاوت 

ری ور اعتباعرفی از ام که از امور واقعی هستند؛ امّا حسن و قبح« تالزم»و « استحالۀ»و « علیّت»هستند مانند 

 هستند. که از امور اعتباری« زوجیت»و « ملکیت»هستند مانند 

اوت مّا سه تفهر دو از امور اعتباری هستند، ا« حُسن و قبح عقالئی»و « حُسن و قبح عرفی»هرچند 

 دارند:

عرفی  باشد،نالف. منشأ حسن و قبح عقالئی همیشه حفظ نظام است. اگر منشأ حُسن و قبح حفظ نظام 

 قالء است.شود. پس تفاوت اول در منشأ اعتبار عمی

رفی و قبح ع ر حُسنددیانت و مانند آنها در حُسن و قبح عقالئی تأثیری ندارد، امّا ب. زمان و مکان و 

قبحی  ن حُسن و، چنیمؤثِّر است. یعنی اینکه در قدیم یا در آینده یا در آن مکان خاصّ و یا در بین مسلمین

ح سن و قبته حُلبوجود دارد، مربوط به حُسن و قبح عقالئی نیست بلکه مربوط به حُسن و قبح عرفی است. ا

غییر تهای مختلف تغییر کند، امّا علّت آن، های مختلف یا زمانعقالئی نیز ممکن است به لحاظ مصداق در عرف

ظام نخالل به وجب امموضوع است. به عنوان مثال برده داری در گذشته ممدّ نظام اجتماعی بوده، امّا امروزه 

یاید مانی بزموضوع عوض شده است. مثال دیگر اینکه اگر اجتماعی است. پس سیره عقالء عوض نشده بلکه 

 که دروغ مخلّ به نظام اجتماعی نباشد، قبیح نخواهد بود.

هاست، امّا حُسن و قبح ج. حُسن و قبح عقالئی فقط در دائره فعل اختیاری انسان در قبال سائر انسان

شود. به عنوان تار انسان در مقابل خداوند نیز میعرفی اعمّ بوده و در دائره رفتار خداوند در مقابل انسان، و رف

ها عذاب الهی نسبت به اطفال قبیح است )یعنی مثال در عرف مسلمین معصیت، قبیح است؛ و یا در تمام عرف

حتی کسانی که به خداوند اعتقاد ندارند، این مطلب را قبول دارند که اگر خدایی باشد اینکه در قیامت اطفال را 

 ؛1رد، کار قبیحی است(؛ و یا تعذیب حیوان در دنیا قبیح است، که قبح عرفی داردبه جهنّم بب

                                                           

وده، و رفتار نکار آنها بدانند؛ زیرا حُسن و قبح عقلی را مورد ا. منکرین حسن و قبح عقلی، رفتار خداوند را بر اساس حسن و قبح عرفی می1

 بح عقالئی موضوعاً خارج است.خداوند نیز از حُسن و ق
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حُسن و قبح »برگرفته از آداب و سنن و اعتقادات و تعلیم و تربیت، و یا از « حُسن و قبح عرفی»

عذیب است. توضیح اینکه عرف تفطن ندارد که خداوند خارج از دائره عقالست، لذا همانطور که عقالء ت« عقالئی

دانند، در نظر عرف تعذیب آنها توسط خداوند نیز قبیح است. در واقع عرف در حال صغار در دنیا را قبیح می

 کند.سازی است یعنی تمثیل میشبیه

 

 اثبات حجّیت عرفی قطع

با توجه به مقدمه فوق این سوال مطرح است که آیا قطع در نظر عرف حجّت است؟ یعنی فرض شود قطع 

علی پیدا شده و با آن مخالفت شده، آیا عقوبت مولی نسبت به آن قبیح است )تا قطع منجّز نباشد(، و به تکلیف ف

 یا قبیح نیست )تا قطع منجّز باشد(؟

 

 مقام اول: در دائره انسان با انسان

در رابطه انسان با انسان، قطع نزد عرف معذِّر نیست. توضیح اینکه اگر کسی با تکلیف فعلی که قطع به 

دم آن دارد مخالفت نماید، معذور نیست. البته در این موارد ممکن است قطع، شخصی یا نوعی باشد. اگر قطع ع

نوعی باشد سبب قطع نزد عرف معذِّر است؛ و اگر قطع شخصی باشد مجازاتِ مخالف، قبیح نیست )یعنی نه خودِ 

 شود(.قطع و نه سبب آن، عذر عرفی محسوب نمی

ه انسان با انسان منجّز هم نیست. البته اگر با تکلیف فعلی مقطوع مخالفت نماید، همین طور قطع در رابط

داند مگر عذری وجود داشته شود؛ زیرا عرف هم مانند عقالء است یعنی هر تکلیفی را منجّز میمجازات می

طع نیست، باشد )لذا در عرف جاهل مرکب هم به نفس مخالفت مستحق عقوبت است(؛ امّا این تنجیز به سبب ق

 بلکه به سبب عدم وجود معذِّر است. بنابراین نفسِ قطع در نزد عرف، نه معذِّر و نه منجِّز نیست.

 

 مقام دوم: در دائره انسان و خداوند

در رابطه انسان و خداوند نیز عرف دقیقاً همان نظری را دارد که در رابطه انسان با انسان دارد. یعنی قطع 

 بیند.باشد؛ زیرا عرف تفاوتی بین موالی عرفی و موالی حقیقی نمیتکلیف نمینه معذِّر و نه منجِّز 
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 بندی: عدم حجّیت عرفی قطعجمع

جمع بندی اینکه حجّیت قطع بر اساس حسن و قبح عقلی، مورد قبول نیست زیرا وجوب اطاعت فطری 

داوند از دائره عقالئی خارج است نه عقلی؛ و بر اساس حسن و قبح عقالئی نیز قطع حجّت نیست زیرا رفتار خ

 .1دانداست؛ و بر اساس حسن و قبح عرفی نیز قطع حجّت نیست زیرا عرف قطع را عذر یا منجّز نمی

 

 13/09/95  38ج

 حجّیت شرعیه قطع

ت شرعیه حجّی همانطور که گذشت حُسن و قبح سه قسم است: عقلی؛ و عقالئی؛ و عرفی؛ بنابراین باید

تواند نسبت یموالیی از حجّیت شرعیه این است که شارع چیزی را اماره قرار دهد. هر متوضیح داده شود. مراد 

کلیف تماره بر ارع ابه عبید خود، چیزی را اعتبار نماید. حجّیت شرعیه قطع به این معنی است که قطع توسط ش

، قطع رفی باشدعیا  ئیقرار گیرد )اماره تنجیزی یا تعذیری(. اگر حجّیت قطع عقلی نباشد، یعنی شرعی یا عقال

ح نیز . عدم قبف استنیز اماره خواهد بود. البته همانطور که گفته شد حجّیت به معنی عدم قبح عقاب بر تکلی

وع کلیف مقطتالفت ممکن است عقلی یا عقالئی یا عرفی باشد. اگر شارع قطع را حجّت قرار دهد، عقوبت بر مخ

آن به دست  لبته جعلشود که امورد نیز از حُسن و قبح عرفی استفاده می عرفاً قبیح نخواهد بود. بنابراین در این

 عرفی نیست بلکه به دست شارع است.

 

 استدالل بر حجّیت شرعیه قطع: نهی از اتّباع غیر علم

التقفُ ما لیس لك به »تنها دلیلی که بر حجّیت شرعیه قطع ممکن است اقامه شود، این آیه شریفه است 

آیه از اتّباع غیر علم نهی شده است، که متفاهم عرفی همان اتّباع علم است. به عنوان مثال اگر دو . در این 2«علم

بنابراین از این «. از راه دیگر برو»، فهم عرفی این است که «از این راه نرو»راه وجود داشته باشد که گفته شود 

علم نیز همان جامع بین قطع و اطمینان است. در  شود. معنای عرفیآیه شریفه نیز عرفاً اتّباع از علم فهمیده می

 نتیجه قطع حجّت خواهد بود.

رسد این آیه شریفه داللت بر حجّیت قطع ندارد. توضیح اینکه انسان همیشه بر اساس قطع عمل به نظر می

نوشد و میکند، که این اثر تکوینی علم است. یعنی وقتی شخصی قطع به سمّ بودن مایعی داشته باشد، از آن نمی

                                                           

 . حجّیت عقلی یا عقالئی یا عرفی، بر اساس حُسن و قبح هستند؛ امّا حجّیت شرعیه بر اساس حسن و قبح نیست.1

 .36. سوره اسراء، آیه1
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در نظر وی مهمّ هم نیست که واقعاً سمّ باشد یا نباشد. به هر حال تحرّک انسان بر اساس علم و قطع است. البته 

کند مثالً کنند. انسان غیر خردمند به ظنّ و احتمال نیز عمل میای از مردم به ظنّ و احتمال هم عمل میعدّه

کنند. افراد خردمند هم ممکن است به ظنّ و احتمال ا اعالم میدهند سرقتی کار زید باشد، همین راحتمال می

عمل کنند، امّا این عمل از باب احتیاط است و از باب عمل به ظنّ یا احتمال نیست. یک احتمال نیز در این آیه 

اشید و دهد تابع علم بباشد. یعنی آیه دستور میها میشریفه وجود دارد که ارشاد به روش خردمندانه بین انسان

به ظنّ و احتمال عمل نکنید. پس آیه ناظر به اثر تکوینی علم است، و داللتی بر جعل و اعتبار ندارد. البته 

احتمال دیگر هم در آیه شریفه وجود دارد، امّا همین احتمال کافی است تا استدالل به این آیه شریفه برای اثبات 

 حجّیت شرعیه قطع، ناتمام باشد.

 

 ثبات حجّیت قطعتنبیهاتی ذیل ا

« بما هو قطع»در نتیجه قطع یک حالت روانی است که اثر تنجیزی و تعذیری ندارد. به عبارت دیگر قطع 

حجّت نیست )نه عقالً و نه عقالءً و نه عرفاً و نه شرعاً(. در ذیل مقام دوم )اثبات حجّیت قطع( نیاز است چند 

 تنبیه مطرح شود.

 

 14/09/95  39ج

 حجّیت چیزی، بدون حجّیت قطعتنبیه اول: عدم 

های گذشته این شد که قطع حجّت نیست، امّا اشکالی در عدم حجّیت قطع مطرح شده است که نتیجه بحث

باید جواب داده شود. گفته شده اگر قطع حجّت نباشد، حجّیت هیچ شیء قابل اثبات نیست. به عنوان مثال یکی 

ست. اگر ظهور حجّت است، نسبت به حجّیت آن قطع وجود ا« ظهور»از حجج مطرح در علم اصول عبارت از 

دارد یا قطعی در کار نیست؟ اگر قطعی نباشد پس معلوم نیست که ظهور حجّت باشد؛ و اگر قطع وجود داشته 

باشد باز هم طبق فرض این قطع حجّت نیست، پس باز هم حجّیت ظهور معلوم نخواهد بود؛ در نتیجه حجّیت 

داللت قطعی که حجّت نیست بر حجّیت ظهور، نظیر داللت خبر ضعیفی بر حجّیت  ت.ظهور قابل اثبات نیس

ظهور است. یعنی وقتی استدالل به خبر ضعیف برای اثبات حجّیت ظهور ناتمام است، استدالل به قطع هم برای 

 اثبات حجّیت ظهور ناتمام خواهد بود.

ن علمای اصول همه حجج به قطع هر حجّتی در علم اصول دچار این اشکال خواهد بود. در ذه

نهایت چیزی که  گردد و یک حجّت بالذات وجود دارد که باقی حجج به واسطه حجّیت قطع حجّت هستند.برمی
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برای حجّیت یک چیز وجود دارد، این است که به قطع برگردد. پس اگر قطع حجّت نباشد، هیچ چیزی حجّت 

 نخواهد بود.

 

 های دیگر نیستبه حجّت پاسخ شبهه: عدم حجّیت قطع مضرّ

است.  رسد این اشکال وارد نیست، زیرا بحث از حجّیت قطع غیر از بحث از عمل به قطعبه نظر می

ق قطع ائماً طبدنسان اتوضیح اینکه قطع یک اثر تکوینی دارد که محلّ نزاع نیست. اثر تکوینی قطع این است که 

ا شرب رشخصی قطع داشته باشد این مایع سمّ است، آن شود. به عنوان مثال اگر کند و منفعل میعمل می

باشد. یعنی  کند ولو واقعاً سمّ کند )ولو واقعاً سمّ نباشد(؛ و اگر قطع داشته باشد سمّ نیست، آن را شرب مینمی

 قطع نیست کند، و این خصوصیت در خودِانسان اینگونه خلق شده است که بر اساس حالت روانی قطع، عمل می

هم  س احتمالر اسابکن بود خداوند انسان را طوری خلق نماید که همیشه بر خالف قطع عمل نماید، یا بلکه مم

 عمل نماید.

ا عدم اتی ببه هر حال بحث از عمل به قطع، غیر از بحث از حجّیت قطع است. پس حجّیت ظهور مناف

اج چند احتجشود هرن قطع عمل میحجّیت قطع ندارد. به عبارت دیگر قطع به حجّیت ظهور وجود دارد که به ای

ان است. شود زیرا حجّت نیست. عمل به قطع نیز به سبب دفع ضرر محتمل است که فطری انسبه آن قطع نمی

 پس انسان طوری خلق شده است که به قطع عمل نماید.

عنی با گویا این محذور از زمان مرحوم شیخ انصاری بوده که حجّیت قطع ذاتی در نظر گرفته شده است. ی

رسد اند که حجّیت ظهور نباید با چیزی ثابت شود که خودش حجّت نیست. امّا به نظر میاین محذور مواجه شده

شود، در عین حال به قطع محذوری نیست؛ زیرا قطع به حجّیت ظهور وجود دارد، و طبق این قطع عمل می

معذّر و منجّز نیست، و این مطلب تنافی با « بما هو قطع»شود. بنابراین همانطور که گفته شد قطع احتجاج نمی

حجّیت سائر امور ندارد. بله در کنار قطع یک خصوصیت وجود دارد که منجّز تکلیف است و آن خصوصیت 

 .1همان احتمال تکلیف فعلی است

 

 15/09/95  40ج

                                                           

ودِ ظهور؛ خشود قطع هم حجّت است نه . ممکن است اشکال شود که اگر ظهوری باشد و قطع به آن نباشد، حجّت نیست. پس معلوم می1

وجب نار قطع، مد در کپاسخ این است که بله ظهور واصل )مقطوع( حجّت است امّا وصول، حجّت نیست. به عبارت دیگر همان احتمال موجو

 تنجّز تکلیفی است که ظهور داللت بر آن دارد.
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 تنبیه دوم: تنجیز حکم فعلی به قطع یا احتمال

شود. مرحوم آخوند تکلیف را به چهار مرحله در نزد علماء میای به مراحل حکم به عنوان مقدمه اشاره

اند حکم دارای دو مرحله است. نظریه میرزا اند. بعد از مرحوم آخوند مرحوم میرزای نائینی فرمودهتقسیم نموده

 مورد قبول واقع شد. به هر حال نظر رائج این است که حکمی تقسیم بعد ایشان با تغییرات یا تقسیمات دیگری

حکمی جزئی است؛ و « طهارۀ هذا الماء»حکمی کلی، و « اءطهارۀ الم»شود. به عنوان مثال به کلی و جزئی می

حکمی جزئی است. مرحوم میرزا نام حکم کلی را « وجوب الحجّ علی زید»حکمی کلی، و « وجوب الحجّ»یا 

حکم »گری نیز نهاده شده که همان . البته برای حکم جزئی نام دی1نهادند« مجعول»و نام حکم جزئی را « جعل»

 است.« فعلی

صطالح اشود، که شهید صدر به جای انشاء از محقّق می« انشاء»مرحوم میرزا فرمودند حکم کلی عقیب 

یب کم کلی عقحکنیم. پس جعل یا استفاده می« تشریع»استفاده نموده است، و ما نیز از اصطالح « عملیّۀ الجعل»

قتی برای وشود که موضوع در خارج فعلی شود. در مثال حجّ ل نیز وقتی محقّق میشود. مجعوتشریع پیدا می

ده شمحقّق « ملیۀ الجعلع»و « تشریع»صادر شد، « و هلل علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیال»اولین بار 

محقّق  ز وقتییمحقّق شده است. مجعول ن« وجوب الحجّ علی المکلف المستطیع»است، که عقیب آن، حکم کلی 

نیز « یدوجوب الحجّ علی ز»شود که در خارج مکلفی مستطیع شود. یعنی اگر زید مستطیع شود، مجعولِ می

 شود.محقّق می

و قسم دشود. یعنی تکلیف فعلی می« عدم تنجّز»و « تنجّز»در نظر علماء فقط مجعول است که متّصف به 

نجّز است. میا غیر  نجّز ومرا ندارد. هر تکلیف فعلی در خارج، یا منجّز و غیر منجّز دارد، امّا جعل این دو قسم 

د سبت به زیشود. این تکلیف ممکن است نبه عنوان مثال وجوب نماز ظهر نسبت به زید، عند الزوال فعلی می

ت قوبستحقاق عاکلیف تمنجّز و نسبت به عمرو غیر منجّز باشد یا بالعکس. معنای منجّز این است که در مخالفت 

، ظر علماءنق در هست و معنای غیر منجّز این است که در مخالفت آن استحقاق عقوبت نیست. مراد از استحقا

ر ده عقالً کاست  همان استحقاق عقلی یعنی عدم قبح عقلی در عقوبت است. پس تکلیف غیر منجّز همان تکلیفی

 است.مخالفت آن استحقاق عقوبت نیست بلکه عقاب بر آن در نظر عقل قبیح 

 

                                                           

 نتخاب نشد.انام جدیدی  ست، و بعد از میرزا همشده اتر از آن پیدا ن. شاید این نام خیلی مناسب نباشد، به هر حال احتماالً نامی مناسب2
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 مقوّم فعلیت و منجّزیت یك تکلیف

ریه یف دو نظک تکلفعلیت یک تکلیف همیشه متقوّم به تحقق موضوع در خارج است؛ امّا در مقوّم تنجّز ی

 مطرح شده است:

 

 نظر مشهور: تنها قطع، منجّز تکلیف است

قطعی نباشد تکلیف به  آید. یعنی تامی« قطع»نظر رائج و مشهور این است که تنجّز تکلیف فقط از ناحیه 

شود. اگر قطع به یکی از این سه امر تعلّق گیرد رسد. قطع نیز بدون مقطوع یا متعلّق، محقّق نمیمرحله تنجّز نمی

 شود:تکلیف فعلی، منجّز می

کند. به الف. قطع تفصیلی به نفسِ تکلیف فعلی: اگر قطع به نفسِ تکلیف فعلی تعلّق گیرد آن را منجّز می

 مثال اگر زید قطع به وجوب حجّ بر خودش پیدا کند، تکلیف فعلی وی منجّز خواهد بود.عنوان 

ب. قطع تفصیلی به حجّت بر تکلیف فعلی: اگر قطع به حجّیت یک حجّت بر تکلیف فعلی تعلقّ گیرد نیز 

بگوید حجّ بر  ای به زیدکند. یعنی اگر قطع به وجوب حجّ بر خودش نداشته باشد امّا شخص ثقهآن را منجّز می

شود. در این تو واجب است، و زید هم قطع دارد که خبر ثقه حجّت است، در این صورت نیز تکلیف منجّز می

حالت هر چند خبر ثقه واسطه در تنجّز تکلیف است، امّا حجّیت بالذات برای قطع است )نظیر شوری آب که 

 در آن شور است(.شود آب شور است امّا در حقیقت نمک موجود هرچند گفته می

ج. قطع اجمالی به تکلیف یا حجّیت: اگر قطع اجمالی به دو صورت اول پیدا شود نیز تکلیف منجّز خواهد 

بود. به عنوان مثال اگر تکلیف وجوب حجّ بر زید فعلی باشد، و زید قطع اجمالی پیدا کند که تکالیف فعلی دارد 

شود؛ و واجب است، در این صورت نیز وجوب حجّ بر زید منجّز میداند اآلن حجّ یا صوم یا نماز بر وی امّا نمی

یا اگر زید قطع اجمالی به حجّیت یکی از دو خبر پیدا کند، و هر دو خبر یک تکلیف را بیان نمایند، آن تکلیف 

 شود.نیز منجّز می

تعلّق گیرد، و یا  بنابراین فقط یک منجّز وجود دارد که قطع است که اگر تفصیالً به تکلیف فعلی یا حجّت

 شود.اجماالً به یکی از آنها تعلّق گیرد، موجب تنجّز تکلیف می

 

 نظر شهید صدر: احتمال موجب تنجّز تکلیف است

شهید صدر بر خالف نظر مشهور، فرموده است قطع منجّز نیست، یعنی برای تنجّز تکلیف نیازی به قطع 

یلی به یک تکلیف فعلی تعلّق گیرد، برای تنجّز آن تکلیف نیست. یعنی همین که در تکالیف شرعیه احتمال تفص

کافی است. تنجّز به این معنی است که اگر احتمال تکلیف فعلی داده شود و با آن مخالفت شود، عقوبت عقالً 
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. در نتیجه 1کندقبیح نیست. به عبارت دیگر اگر معذّری نباشد ولو احتمال بسیار اندک باشد، تکلیف را منجّز می

 ای تنجّز یک تکلیف نیازی به قطع نیست.بر

 

 نظر مختار: منجّزیت احتمال

 :رسد فرمایش شهید صدر صحیح است، امّا دو تعمیم در کالم ایشان باید داده شودبه نظر می

علی ر زید فهم منجّز است. فرض شود وجوب حجّ ب« احتمال اجمالی»الف. اولین تعمیم این است که 

ر بجوب حجّ وارد، دت. به مجرّد اینکه زید احتمال دهد در شرع تکالیف فعلیه وجود است زیرا مستطیع شده اس

فرموده  ردامّا شهید ص وی منجّز خواهد شد. پس باید همه تکالیف را اتیان نماید، مگر اصل مؤمّنی داشته باشد.

 ی بدهد.فعل لیفاست وجوب حجّ برای شخص غافل، فقط فعلی است و منجّز نیست، هر چند احتمال اجمالی تک

 ر تکالیفدصدر  ب. دومین تعمیم این است که احتمال در دائره تکالیف عقالئیه نیز منجّز است. شهید

حتمال از آنها ه منجّ عقالئیه تابع نظر مشهور است که منجّز آن قطع است نه احتمال )به خالف تکالیف شرعیه ک

 منجّز است، و نیازی به قطع نیست. الرسد در بین عقالء هم نفسِ احتماست(. امّا به نظر می

ه جود داشتویفین البته باید توجه شود که در یک صورت احتمال هم منجّز نیست. اگر احتمال احد التکل

مال اهم )احتبر دو هباشد )یعنی احتمال وجوب باشد، و یا احتمال حرمت باشد(، منجّز است؛ امّا اگر احتمال 

 منجّز نیست، زیرا این احتمال مانند عدم احتمال است.وجوب و حرمت( وجود داشته باشد، 

 

 16/09/95  41ج

 اشکال به منجّزیت احتمال: بازگشت به نظر مشهور

گردد؛ رمیبممکن است اشکال شود نظریه شهید صدر که احتمال منجّز تکلیف است هم به نظر مشهور 

نجّزیت ممال باشد، در نتیجه به احت شود که شخص قاطعزیرا در صورتی احتمال تکلیف موجب تنجّز آن می

 گردد.احتمال هم به قطع برمی

م هم طع به عدته قاپاسخ این است که اگر کسی احتمال تکلیف فعلی دهد و قاطع هم به احتمال نباشد )الب

ونه گنبنابراین ای نیست(، در این صورت نیز احتمال منجّز است. یعنی الزم نیست احتمال هم به قطع برگردد.

 ست که هر منجّزیتی به قطع برگردد.نی

 

                                                           

تمال بسیار نکه اگر احضیح ای. البته اگر احتمال بسیار ضعیف باشد در نظر ایشان هم منجّز نیست زیرا در این صورت معذّر وجود دارد. تو1

 شود.ضعیف باشد در مقابل اطمینان به عدم تکلیف محقّق شده که در نظر ایشان عذر محسوب می
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 بندی تنبیه دوم: منجّزیت احتمالجمع

با توجه به اینکه دو مقدمه حُسن و قبح عقلی، و عقلی بودن وجوب اطاعت، تسلّم شده و مورد قبول واقع 

عنی شود )یشد )که نظر رائج در علم اصول هم پذیرش این دوم مقدمه است(، احتمال تکلیف موجب تنجّز آن می

نیازی به قطع نیست(. تنجّز به این معنی است که اگر احتمال تکلیف فعلی دهد در مخالفت آن، استحقاق عقوبت 

 وجود داشته و عقاب وی عقالً قبیح نیست. عالوه بر شرع، در دائره عقالء نیز احتمال تکلیف منجّز است.

ه از باب اینکه محتمل است. پس اگر به عبارت دیگر تکلیف مقطوع منجّز است امّا نه از باب قطع بلک

احتمال تکلیف باشد، موجب تنجّز آن است مگر معذّر شرعی در دائره شرع، و یا معذّر عقالئی در دائره تکالیف 

 عقالئیه، و یا معذّر عرفی در دائره تکالیف عرفیه، وجود داشته باشد.

 

 17/09/95  42ج

 تنبیه سوم: قطع مانع حجّیت امارات است

ر که گفته شد قطع حجّت نبوده و تنها احتمال منجّز تکالیف است؛ امّا یک اثر نیز وجود دارد که همانطو

ی بر خالف آن، شود. اگر قطع به تکلیف فعلی باشد، امارهمختصّ قطع است، یعنی قطع مانع حجّیت حجج می

ت. به عنوان مثال زید قطع به ی بر تکلیف، حجّت نیسحجّت نیست؛ و اگر قطع به عدم تکلیفی فعلی باشد، اماره

 گوید این آب نجس است، در این صورت قول ثقه حجّت نیست.طهارت این آب دارد، و فردی ثقه به وی می

شود در سیره عقالء اماره بر نکته مانعیت قطع این است که اثر تکوینی قطع )عمل بر طبق قطع( موجب می

ء حجّت است، امّا برای کسی که قاطع به عدم مضمون آن خالف آن جعل نشود. یعنی خبر ثقه در سیره عقال

نباشد. بنابراین اگر قطع به خالف اماره باشد، اماره نه منجّز است و نه معذّر است. شارع نیز به دلیل وجود این 

ارتکاز بین عقالء، اماره بر خالف قطع جعل نخواهد کرد. یعنی جعل اماره در حقّ قاطع به عدم، محذور ثبوتی 

 ارد امّا در بین عقالء جعل نشده است.ند

 

 تنبیه چهارم: معذّریت قطع

همانطور که گفته شد با تسلّم دوم مقدمه حسن و قبح عقلی و وجوب عقلی اطاعت، منجّزیت احتمال و 

پذیرفته شد. این بحث در مورد منجّزیت قطع بود، و معذّریت قطع نیز باید بررسی «( بما هو قطع»قطع )البته نه 

. سوال این است که اگر قطع به عدم تکلیف فعلی باشد مانند اینکه زید قطع به عدم حرمت فعلی این مایع شود

داشته باشد، آیا این قطع معذّر است؟ و یا اگر زید قطع به عدم وجوب نماز جمعه داشته باشد در حالیکه در واقع 

 نماز جمعه واجب است، آیا این قطع معذّر است؟
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فسِ قطع معذّر نیست، و باید منشأ قطع بررسی شود. همانطور که در مباحث قبل اشاره رسد نبه نظر می

شد قطع گاهی شخصی و گاهی نوعی است. سبب قطع شخصی معذّر نیست امّا سبب قطع نوعی معذّر است. به 

ین عنوان مثال فرض شود مایعی وجود دارد که طهارت آن معلوم نیست در حالیکه در واقع نجس است. در ا

فرض اگر زید استخاره کرده و نتیجه بگیرد این مایع طاهر است و حرمت شرب ندارد، این قطع شخصی است که 

نه نفسِ قطع و نه منشأ آن هیچکدام معذّر نیستند. امّا اگر پنج شخص ثقه به زید خبر دهند که این مایع طاهر 

ت که نفسِ قطع معذّر نیست امّا منشأ آن است و زید قطع پیدا کند که حرمت شرب ندارد، این قطع نوعی اس

معذّر است. در نتیجه اگر سبب قطع امری متعارف باشد )یعنی سببی باشد که موجب قطع اکثر افراد باشد(، آن 

 .1سبب معذّر است

لیف کتتنها معذّر  بندی اینکه قطع و احتمال منجّز تکلیف فعلی هستند؛ امّا معذّر تکلیف فعلی نیستند.جمع

 که مؤمِّن ندارد، سبب قطع نوعی به عدم آن است.فعلی 

 

 مقام سوم: ذاتیّت حجّیت قطع

اند که آیا ردهکاند. سپس این سوال را مطرح همانطور که گفته شد مشهور علماء حجّیت قطع را قبول نموده

 شود: هح داداین حجّیت ذاتی قطع است؟ قبل از بررسی پاسخ این سوال، باید مراد از حجّیت ذاتی توضی

 

 «ذاتی»معانی 

 دارای سه معنی )دو معنای منطقی و یک معنای اصولی( است:« ذاتی»

اب بذاتی الف. ذاتی باب ایساغوجی: مراد از ذاتی باب ایساغوجی همان جنس و فصل و نوع است )

 کلیات خمس(، مانند انسانیت زید یا حیوانیت زید یا ناطقیت زید؛

ان همان لوازم ذات و ماهیت یک شیء )در مقابل لوازم وجود شیء( ب. ذاتی باب برهان: ذاتی باب بره

است. البته تفسیر دیگری هم برای ذاتی باب برهان وجود دارد که فعالً مورد بحث نیست. ذاتی باب برهان مانند 

                                                           

شود یمجّز تکلیف وجب تنماگر اشکال شود که وقتی قطع به عدم تکلیف فعلی وجود دارد، آن تکلیف نباید منجَّز باشد؛ زیرا چیزی که  .1

مان هد دارد که رع وجواحتمال است که در این فرض منتفی است. پاسخ این است که یک احتمال اجمالی نسبت به وجود تکالیفی فعلی در ش

ه قطع به کی تکالیفی اشد )یعنبه وجود تکالیفی فعلی در دائره تکالیف محتمل نفسانی باگر احتمال اجمالی ت. توضیح اینکه احتمال منجّز اس

م آن وجود قطع به عد یفی کهعدم آنها وجود دارد، از اطراف این احتمال اجمالی خارج باشند(، در این صورت این احتمال اجمالی منجّز تکل

حتمال منجّز تکلیف اارد(، این دوجود  ر احتمال اجمالی در دائره تمام تکالیف باشد )ولو تکالیفی که قطع تفصیلی به عدم آنهادارد، نیست؛ امّا اگ

 تواند جمع نماید.خواهد بود؛ زیرا نفس انسان طوری است که بیان این احتمال )که نامعیّن است( و این قطع می
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است، یعنی زوجیت الزمه ذات اربعه است. بنابراین اگر ماهیت اربعه به وجود عینی موجود « زوجیت اربعه»

 ود، زوجیت را دارد؛ و اگر هم به وجود ذهنی موجود شود، زوجیت را دارد.ش

 یعنی اگرست، )ج. ذاتی اصولی: در علم اصول نیز گاهی ذاتی به معنای الزم ماهیت موجود در خارج ا

اء، سبت به منرودت بماهیت در ذهن موجود شود، این الزمه را ندارد(. به عنوان مثال حرارت نسبت به نار، و 

 حارّ نیست. ذاتی هستند. یعنی حرارت الزمه ماهیت نار موجود در خارج است. امّا نار موجود در ذهن،

 

 در علم اصول« ذاتیت قطع»

شود حجّیت قطع ذاتی است، مراد همین معنای سوم است. یعنی قطع موجود در علم اصول وقتی گفته می

ر نیست. به عبارت دیگر حجّیت قطع، نظیر حرارت برای در خارج همین اقتضاء را دارد و نیازی به جعل و اعتبا

نار و یا برودت برای ماء است )البته تفاوتی بین حرارت نار و برودت ماء وجود دارد که اولی منفکّ از نار 

شود؛ در بحث آینده بررسی خواهد شد که حجّیت قطع دقیقاً مانند حرارت نیست و دومی گاهی منفکّ از ماء می

 برودت ماء(. منجّزیت احتمال هم به این معنی ذاتی است. نار است یا

این سه قسم ذاتی در عرض هم، مورد تسلّم واقع شده است و اینکه قطع از قسم سوم است نیز تسلّم 

تر حجّیت قطع نه از قبیل حرارت نار و شود؛ امّا مهمّ این است که حجّیت قطع، جعلی نیست. به عبارت دقیقمی

دت ماء است، بلکه حجّیت قطع امری واقعی است )بر خالف حرارت و برودت که از امور حقیقی نه از قبیل برو

هستند(. امور واقعی نیز گاهی در طول یک اعتبار بوده )مانند مالیت اسکناس(، و گاهی در طور اعتبار نیستند 

 است که در طول اعتبار نیستند.)مانند مالیت طال(، که منجّزیت و معذّریت قطع از قبیل آن دسته از امور واقعی 

 

 20/09/95  43ج

 مقام چهارم: امکان ردع از عمل به قطع

بحث دیگری در مورد قطع مطرح شده که با قبول حجّیت قطع )ولو از باب حجّیت احتمال(، آیا مولی 

ر علم اصول تواند از عمل به قطع ردع نماید؟ یعنی آیا ممکن است در برخی موارد حجّیت قطع الغاء شود؟ دمی

بحث قطع به این ترتیب پیش رفته که ابتدا اصلِ حجّیت قطع، و سپس ذاتی بودن آن، بحث شده و معموالً مورد 

قبول واقع شده است. بعد از این دو بحث، از ردع یا الغاء حجّیت قطع بحث شده است )بعد از اینکه حجّیت و 

شده است(. سوال این است که آیا حجّیت قطع تنجیزی ذاتی بودن آن مورد قبول واقع شد، بحث از ردع از آن 

است تا قابل ردع نباشد، و یا تعلیقی است تا امکان ردع آن نیز باشد؟ در نظر مختار نیز که حجّیت قطع از باب 
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حجّیت احتمال مورد قبول واقع شد، همانطور که گفته شد این حجّیت ذاتی است. پس باید بررسی شود که آیا 

 رع مانع از منجّزیت قطع شود؟ممکن است شا

ه دو به علماء دانند. البتمشهور علمای علم اصول )بلکه شاید تمام آنها( ردع از حجّیت قطع را محال می

ثباتی رخی نیز اباند، که برخی )همه غیر از شهید صدر( این استحاله را ثبوتی دانسته، و دسته کلی تقسیم شده

ذا این ( نیست، لابل ایصال به مکلّف )قاطع به تکلیفقمعنی است که این ردع  دانند. استحاله اثباتی به اینمی

بوده و ه غافل نصال بردع اثری نداشته و لغو است )نظیر غافل که جعل تکلیف برای وی محال است، زیرا قابل ای

 لغو است(.

 

 ادلّه استحاله ردع از عمل به قطع

در صظر شهید نت. در ردع از عمل به قطع، ثبوتاً ممکن نیسهمانطور که گفته شد در نظر بسیاری از علماء 

 ست:ابوتی ثنیز اثباتاً ممکن نیست. در مجموع چهار دلیل وجود دارد که سه دلیل مرتبط با استحاله 

 

 دلیل اول: ذاتیت حجّیت به معنای عدم انفکاک است

« عدم امکان ردع از عمل به قطع»اولین دلیلی که بر استحاله ردع از عمل به قطع بیان شده این است که 

یک قضیه بدیهی است؛ زیرا همانطور که گذشت حجّیت قطع، امری ذاتی بوده و امور ذاتی از ذات منفکّ 

شوند. به همین دلیل واضح است که حجّیت قطع قابل الغاء نیست؛ زیرا اگر قابل الغاء و انفکاک از قطع باشد، نمی

 .1عمل به قطع )در حالی که قطع باقی است( ممکن نخواهد بود ذاتی نخواهد بود. بنابراین ردع از

عنی است. مدارای سه « ذاتی»رسد این بیان تمام نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد اصطالح به نظر می

تی به شود، امّا ذایذاتی در معنی اول )ذاتی باب ایساغوجی( و معنی دوم )ذاتی باب برهان( منفکّ از ذات نم

نی سوم، به مع )الزمه ماهیت موجود در خارج( ممکن است از ذات منفکّ شود. توضیح اینکه ذاتیمعنی سوم 

ک نیست؛ بل انفکار، قاگاهی به نحو علّت و گاهی به نحو اقتضاست. اگر به نحو علّی باشد مانند حرارت برای نا

سرد  زده شود ی دستنی به هر آبقابل انفکاک است )یع امّا اگر به نحو اقتضایی باشد مانند برودت برای ماء،

 باشد(.است، امّا آب قابل گرم شدن می

 برودت»ن ه وزابا توجه به این نکته، ممکن است قائل به امکان ردع از حجّیت قطع، حجّیت قطع را ب

 باشد.بداند که در عین اینکه حجّیت برای قطع ذاتی است امّا قابل انفکاک از قطع هم می« ماء

                                                           

 خوئی در مصباح االصول استظهار شود، که کالم ایشان خواهد آمد.. ممکن است این دلیل از صدر کالم محقّق 1
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 دّ یا اعتقاد به تضادّ دلیل دوم: تضا

دلیل دوم از محقّق خوئی است که الزمه ترخیص شارع در مخالفت تکلیف قطعی، تضادّ یا اعتقاد به تضادّ 

است که هر دو محال است؛ زیرا اگر قطع مطابق واقع باشد، الزمه آن اجتماع دو حکم لزومی و غیر لزومی یعنی 

زمه آن اعتقاد مکلف به وجود دو حکم متضادّ است. به عنوان مثال تضادّ است؛ و اگر قطع مطابق واقع نباشد، ال

زید قطع به وجوب صوم شهر رمضان بر خودش دارد، و شارع به وی ترخیص در مخالفت داده است. در این 

آید زیرا صوم هم واجب و هم مباح خواهد بود؛ و اگر قطع صورت اگر قطع وی مطابق واقع باشد، تضادّ الزم می

آید زیرا صوم در اعتقاد زید هم واجب و هم مباح خواهد بود. اعتقاد به شد، اعتقاد به تضادّ الزم میخاطئ با

 .1آیدتضادّ نیز از صغریات تضادّ است. بنابراین در دو حالت اصابه و خطأ قطع، استحاله الزم می

هیم پرداخت. مقدمه اینکه رسد این دلیل نیز تمام نیست، که با توضیح یک مقدمه به نقد آن خوابه نظر می

ترخیص ممکن است واقعی یا ظاهری باشد. ترخیص واقعی به این معنی است که در فعل ترخیص داده شود 

مانند ترخیص در شرب ماء و اکل خبز؛ ترخیص ظاهری به این معنی است که مولی ترخیص در مخالفت یکی از 

کند )یعنی ترخیص در مثال مولی صوم را واجب می تکالیف خود )تکالیف احتمالی یا مقطوع( دهد. به عنوان

دهد که با این تکلیف فعلی مخالفت شود )یعنی این ترک صوم داده نشده است(، در عین حال ترخیص می

شود که بحث در ترخیص ظاهری است یعنی ترخیص در طول تکلیف است(. با توجه به این مقدمه معلوم می

ه و شارع ترخیصی در ترک صوم ترخیص نداده، بلکه تنها اذن در قطع به تکلیف وجوب صوم وجود داشت

رسد. . اثر اذن در مخالفت تکلیف فعلی این است که تکلیف به مرحله تنجّز نمی2مخالفت تکلیف داده شده است

 البته نه در اذن در ترک عمل و نه در اذن در مخالفت عقابی وجود ندارد، امّا این تفاوت وجود دارد که در اذن

                                                           

منه اجتماع  ع أنّه یلزمالعمل به، م الجهة الثالثة، إذ بعد كون الحجّیة من اللوازم العقلیة للقطع امتنع المنع عن»16، ص:1. مصباح االصول، ج2

ه، فلو كان القطع خّص فی تركطع و رء لو منع الشارع عن العمل بالقوجوب شیالضدّین اعتقاداً مطلقاً و مطلقاً فی صورة االصابة، إذ مع القطع ب

یکون  المحال البو االعتقاد  اعتقاداً، ماعهمامطابقاً للواقع لزم اجتماع الوجوب و االباحة واقعاً و اعتقاداً، و لو كان القطع مخالفاً للواقع لزم اجت

 «.أقل من المحال فی عدم إمکان االلتزام به

لب طست مولی هم شود زیرا ممکن نیتفاوت اذن در ترک عمل با اذن در مخالفت تکلیف این است که طلب فعلی با اذن در ترک جمع نمی .1

در جمع بین  تکلیف است. شود بلکه بیان اذن در مخالفت مویّد وجودداشته باشد و هم نداشته باشد؛ اّما طلب فعلی با اذن در مخالفت جمع می

است، لذا « لترخیص در ترک عم»رسد گمان شده حکم ظاهری همان و ظاهری نیز این نکته بسیار مهمّ است؛ زیرا به نظر میحکم واقعی 

رسد حکم ظاهری می های مختلفی برای حلّ این اشکال بیان شده است )حتی مرحوم آخوند طلب را از فعلیت انداخته است(، امّا به نظرراه

مخالفت  مّا اذن درااست،  ف فعلی است. به هر حال در مثال فوق مولی صوم را طلب نموده و اذن در ترک ندادههمان ترخیص در مخالفت تکلی

 تکلیف فعلی داده است.
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دهید پایم را جلوی شما دراز نمایم، در ترک عمل اصالً تکلیفی نیست. نظیر اینکه عبدی به موال بگوید اجازه می

و مولی اجازه دهد. در این مورد عبد با دراز کردن پا اصالً هتکی مرتکب نشده است. امّا اگر اذن در این دهد که 

 مّا مولی حقّ عقاب ندارد.در گوش مولی بزند، در این مورد هتک مولی شده است ا

 با توجه به نکته، اذن مولی در مخالفت تکلیف فعلی، موجب تضادّ نیست.

 

 دلیل سوم: ترخیص در معصیت یا تجرّی محال است

خورد. های دیگر، و در کلمات میرزای نائینی به چشم میدلیل سومی نیز در کلمات محقّق خوئی در بحث

فعلی عقالً محال است؛ زیرا اگر قطع مصیب باشد خداوند ترخیص در  گفته شده ترخیص در مخالفت تکلیف

معصیت داده است، و اگر قطع خاطئ باشد خداوند ترخیص در تجرّی داده است. چون معصیت و تجرّی عقالً 

قبیح هستند، پس ترخیص در معصیت و تجرّی نیز عقالً قبیح است. شارع که حکیم است اذن در عمل قبیح 

 پس ترخیص در معصیت و تجرّی نخواهد داد.نخواهد داد، 

مخالفت با تکلیف فعلی منجّز، و « معصیت»شود. جواب از این دلیل نیز از جواب دلیل دوم معلوم می

دهد، نه معصیتی محقّق مخالفت با حجّت است. در این موارد که شارع اذن در مخالفت تکلیف فعلی می« تجرّی»

شود تکلیف فعلی از منجّزیت ساقط شود، پس زیرا ترخیص مولی موجب می شده و نه تجّری محقّق خواهد شد؛

اگر قطع مطابق واقع باشد هم معصیتی رخ نداده است )همانطور که گفته شد وقتی مولی اذن در مخالفت داده، 

ا شود(؛ و تجرّی هم دائر مدار وجود حجّت است، که گفته شد هرچند منجّزیت قطع ذاتی است امّعقاب قبیح می

 به وزان برودت برای ماء است، یعنی تعلیقی بوده و با اذن در مخالفت دیگر حجّتی وجود ندارد.

 

 دلیل چهارم: محذور اثباتی

داند، لذا در نظر ایشان فقط محذوری اثباتی وجود دارد. مرحوم شهید صدر نیز این سه دلیل را باطل می

را به قاطع برساند، لذا این ترخیص لغو خواهد شد. نظیر تواند ترخیص مولی به سبب این محذور اثباتی، نمی

اینکه اگر دیوار یا نائم یک بچه در حال غرق شدن را نجات دهد خوب است و مصلحت دارد، امّا چون 

 تواند، این تکلیف لغو است.نمی

 

 21/09/95  44ج

طوع دهد، محذور همانطور که گفته شد شهید صدر قائل است اگر شارع ترخیص در مخالفت تکلیف مق

تواند این تکلیف را به مکلف ثبوتی نداشته و تنها محذوری اثباتی دارد. محذور اثباتی این است که شارع نمی
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تواند به کسانی که قطع خاطئ می« بما هو عالم بالغیب»تواند، هرچند نمی« بما هو شارع»قاطع برساند )شارع 

ه مبنای ایشان در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است که به دارند برساند(. این محذور اثباتی با توجه ب

 شود.طور اجمال به آن اشاره می

حله د: مردر نظر شهید صدر در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، تزاحم در سه مرحله وجود دار

شود شارع میه نکمالک؛ و مرحله امتثال؛ و مرحله حفظ مالک؛ تزاحم در مرحله حفظ مالک به این معنی است 

 صی شود، وهای خود را )لزومی و ترخیصی( با هم حفظ نماید. یعنی باید مالک لزومی فدای مالک ترخیمالک

 در برخی یابد کهیا مالک ترخیصی فدای مالک لزومی شود. شارع با نظر به تکالیف مقطوع نزد مکلف، درمی

مالک  کرده لذانصابه ر برخی موارد قطع به واقع اموارد قطع به واقع اصابه نموده لذا مالک لزومی دارد؛ و د

ه بشود )مثالً های مکلفین را لحاظ نماید، مالک ترخیصی برایش اهمّ میترخیصی دارد. وقتی شارع تمام قطع

کلیف های خاطئ بیشتر است یا دلیل دیگر(، لذا اذن یا ترخیص در مخالفت تیابد تعداد قطعاین دلیل که درمی

 ودش که اهمّ است، تحفظ نماید.های ترخیصی ختا بر مالکدهد مقطوع می

با توجه به این مبنای ایشان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، در مورد ظنون و احتمال مشکلی نیست، 

امّا این ترخیص قابل ایصال به مکلف قاطع نیست؛ زیرا هر مکلف قاطع به تکلیف فعلی، قطع به مصیب بودن 

ی قطع دارد که این قطعش خاطئ نیست(. با توجه به این نکته که این ترخیص شارع برای قطعش نیز دارد )یعن

بیند. به کسانی است که قطع خاطئ دارند تا مالک شارع حفظ شود، پس خودشان را مخاطب ترخیص نمی

اً شامل شود، امّا روحاً و لبّداند که هرچند خطاب ترخیص لفظاً شامل وی میعبارت دیگر هر مکلف قاطعی می

های قاطع خود را حقیقۀً مخاطب این ترخیص شارع ندانسته، و خود را روحاً خارج از وی نیست. تمام مکلف

بینند. وقتی مکلفین قاطع خود را مرخَّص ندانند، پس ترخیص مولی هرگز به آنها واصل نخواهد شد. خطاب می

 .1در نتیجه صدور چنین ترخیصی از مولی لغو بوده و محال است

 

                                                           

نه إن كان ألغیر معقول،  و اما إذا كان القطع بحکم إلزامیّ و أرید جعل حکم ظاهری ترخیصی فأیضاً:»33، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

قدیم مصلحة تلزامیة و ة و اإلکلة التضاد فی المبادی، و إن كان طریقیا ناشئا عن التزاحم بین المالكات الواقعیة الترخیصینفسیا ففیه مش

ائما فهو بهذا دیب الواقع طعه یصقالترخیص على اإللزام فمثل هذا الحکم الطریقی ال یمکن أن یکون مؤمنا و معذرا للمکلف، ألن القاطع یرى ان 

 خطابا و ن كان شامالإكا و طیع أن یحفظ المالك اإللزامی للمولى من دون تزاحم، أی انه یرى عدم شمول الخطاب له روحا و مالیرى انه یست

الحاصل  وعذرا عقال. ملخطاب ال یکون و مثل هذا ا -بحسب نظره -من باب ضیق الخناق على المولى بحیث لو كان یمکنه أن یستثنیه الستثناه

ب روحا و مالكا ى عن الخطامستثن ری فی مورد القطع ال یعقل ال نفسیا الستلزامه التضاد، و ال طریقیا ألن القاطع یرى نفسهجعل الخطاب الظاه

 «.معذرا جزا أوو إن كان مشموال له صورة، و كل خطاب یکون شموله للمکلف من باب ضیق الخناق و بحسب الصورة فقط ال یکون من
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 جواب از استدالل شهید صدر

رسد این فرمایش نیز تمام نیست و ترخیص کامالً قابل ایصال است. توضیح اینکه هرچند هر به نظر می

قاطعی، قطع به اصابه قطعش نیز دارد )زید اگر قطع دارد اآلن روز است قطع هم دارد که این قطع مصیب است(، 

های ترخیصی راهی ندارد جز اینکه ترخیص در شارع برای حفظ مالک داند کهامّا هر مکلف قاطع این را نیز می

داند ترخیص مولی در مخالفت مخالفت دهد هم به قاطع مصیب و هم به قاطع خاطئ؛ پس هر مکلف قاطعی می

های دیگر؛ بنابراین این ترخیص تکلیف مقطوع، هم شامل وی است که قطع به اصابه دارد، و هم شامل قاطع

تر وقتی زید قطع به اصابه قطعش بیند. به عبارت روشنبوده و مکلف قاطع هم خود را مرخَّص می قابل ایصال

داند مولی برای حفظ مالک ترخیصی داند که تمام قاطعین هم قطع به اصابه قطع خود دارند. پس میدارد، می

رخیصی که شامل مصیب هم راهی ندارد مگر اینکه به قاطع مصیب و خاطئ هر دو ترخیص دهد )یعنی فقط با ت

داند که مولی با داند(، و میبشود، به غرض خود خواهد رسید، پس خطاب ترخیصی را شامل خودش هم می

درصد از مالکات خود را حفظ  70این ترخیص در مخالفت تکالیف مقطوع )به قطع مصیب یا خاطئ(، مثالً

 کند.می

ور ثبوتی یا اثباتی ندارد. یعنی ممکن است شارع در نتیجه ترخیص در مخالفت تکلیف مقطوع، هیچ محذ

ترخیص در مخالفت تکالیف قطعیه دهد، امّا اگر اماره بر تکلیفی باشد ترخیص در مخالفت آن ندهد؛ زیرا این 

دانند. لذا ردع از بینند هرچند خود را مصیب هم میترخیص قابل ایصال است و تمام قاطعین خود را مرخّص می

 ن است و الغاء حجِّیت قطع محذوری ندارد هرچند حجّیت قطع ذاتی است.عمل به قطع ممک

 مقام پنجم: حّجیت قطع مختصّ قاطع است

همانطور که گفته شده قطع حجّت است )ولو از باب احتمال(، امّا باید توجه شود این قطع تنها نسبت به 

 د حجّت است.باشد. یعنی قطع زید فقط برای زییک نفر حجّت است که همان قاطع می

در نظر مشهور اگر برای زید قطعی پیدا شود ممکن است متعلّق به تکلیف فعلی باشد که قطع موجب تنجّز 

شود مانند قطع به وجوب حجّ که منجّز آن وجوب است؛ و ممکن است قطع متعلّق به چیزی آن تکلیف می

ید حجّ بر تو واجب است، این خبر ثقه نیز ای به زید بگومرتبط با تکلیف فعلی باشد. به عنوان مثال اگر ثقه

حجّت است زیرا زید به حجّیت خبر نسبت به خودش قطع دارد؛ با توجه به دو مورد فوق، قطع حجّیت بدون 

واسطه دارد و خبر ثقه حجّیت با واسطه دارد. به عبارت دیگر وزان حجّیت برای قطع وزان شوری برای نمک 

مّا شوری بدون واسطه برای نمک است. وزان حجّیت برای خبر ثقه نیز است، پس هرچند آب هم شور است ا

وزان شوری برای آب است. امّا در نظر مختار، حجّیت قطع نیز از باب احتمال صد درصد بودن است. پس اگر 

زید قطع به نفسِ تکلیف فعلی داشته باشد، همان احتمال صد درصد وی منجّز تکلیف فعلی است؛ و اگر زید قطع 
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رت نیز احتمال تکلیف فعلی ای به وی بگوید حجّ بر تو واجب است، در این صوه حجّیت خبر ثقه داشته و ثقهب

منجّز است )و خبر ثقه منجّز تکلیف نیست(. البته قطع هم بازدارنده از حجّت بر خالف بوده و مانع حجّت بر 

 خالف خواهد بود.

تمِل حجّت است، و برای اشخاص دیگر حجّت نیست. به هر حال، احتمال یا قطع فقط برای قاطع یا مح

شود قطع یک شخص برای دیگران حجّت است. به عنوان مثال در علم رجال گفته شده گاهی به اشتباه گفته می

شود ایشان قاطع یا مطمئن به مرحوم کلینی تعداد زیادی روایت از سهل بن زیاد نقل نموده است، پس معلوم می

شود ایشان قطع به وثاقت سهل داشته بوده است؛ امّا با فرض قبول این بیان، تنها ثابت میوثاقت سهل بن زیاد 

، و یا «این آب نجس است»ای بگوید است، و این قطع فقط برای ایشان حجّت است. مثال دیگر اینکه اگر ثقه

ین آب نجس یا طاهر گویم امن نمی»قول وی برای زید حجّت است؛ امّا اگر ثقه بگوید « این آب طاهر است»

، قول وی برای زید حجّت نیست. مثال دیگر اینکه اگر مجتهدی بگوید فتوا «است، امّا قطع به نجاست آن دارم

 دهم امّا اعتقاد من این است که این عمل واجب نیست، این قولش برای مقلّد حجّت نیست.نمی

 

 22/09/95  45ج

 مقام ششم: دو معنی دیگر برای حجّیت قطع

نطور که گفته شد حجّیت قطع به معنای منجّزیت است و در نظر برخی به معنای منجّزیت و معذّریت هما

 است. دو معنی دیگر نیز برای حجّیت قطع گفته شده است:

 است« كاشفیت»حجّیت قطع به معنای 

 است. گفته شده این کاشفیت ذاتی قطع بوده و قابل« کاشفیت»در نظر برخی حجّیت قطع به معنای 

 باشد. یعنی قطع عین کاشفیت و ارائه و طریقیت است.انفکاک از قطع نیز نمی

تواند صحیح باشد؛ زیرا در معنی کاشفیت سه احتمال وجود دارد، که طبق برخی قطع این فرمایش نمی

 حجّت نخواهد شد و طبق برخی حجّیت قطع بی فائده خواهد بود:

کاشفیت قطع همان ارائه واقع باشد، یعنی هر قطعی حقیقۀً واقع الف. ارائه واقعی واقع: ممکن است مراد از 

ها مطابق واقع نبوده و کند. حجّیت قطع به این معنی، واضح البطالن است؛ زیرا کثیر بلکه اکثر قطعرا معلوم می

هی نیست، و ها قطع دارند که نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله پیامبر الجهل مرکب است. به عنوان مثال غیر مسلمان

ها نیز قطع دارند ایشان پیامبر الهی است. بدون اینکه قضاوتی داشته باشیم، الاقلّ یکی از این دو خطا مسلمان

 ها خاطئ خواهند بود.است، که تعدادی زیادی از قطع
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ر نظر اقع دارائه و بلکه ب. ارائه واقع در اعتقاد قاطع: ممکن است مراد از کاشفیت ارائه حقیقی واقع نباشد

ت و ، صحیح اسکند. حجّیت قطع به این معنیقاطع باشد. یعنی در اعتقاد قاطع، قطع همیشه واقع را معلوم می

ود را واقع طعی قطع خها اینگونه هستند؛ امّا این معنی ارزشی ندارد و بی فائده است، زیرا اینکه هر قاتمام قطع

 بارت دیگرعمعرفتی دارد و نه اثر تنجیزی دارد. به  کب( نه ارزشداند )اعمّ از قاطع مصیب و جاهل مرمی

 ن گذشت.آنقد  حجّیت قطع به این معنی، یا فاقد ارزش است و یا باید به معنای منجّزیت قطع برگردد که

اظر به نارد و دقطع: ممکن است مراد از کاشفیت این باشد که قطع حکایت از واقع  ء ج. حکایت از ورا

گر مراد رت دیر قطعی تصدیق است، و هر تصدیقی ناظر به وراء خودش است. به عباعالم خارج است. یعنی ه

و در  طع نبودهقختصّ ماز کاشفیت ارائه نفسِ واقع نیست، بلکه حکایت از آن است. حجّیت قطع به این معنی نیز 

زم بوده همراه ج طعه قمورد احتمال و ظنّ هم وجود دارد؛ زیرا حکایت در همه آنها وجود دارد، با این تفاوت ک

ت که ر جزم اسنها دآامّا ظنّ و احتمال همراه جزم نیستند. یعنی از جهت حکایت تفاوتی ندارند، زیرا تفاوت 

به  گر اینکهارد مجزم یک حالت نفسانی است و ربطی به حکایت ندارد. حجّیت قطع به این معنی نیز فائده ند

 منجّزیت برگردد.

ن ارائه آراد از مممکن است در مورد قطع وجود نداشته باشد )اگر « اشفیتک»در نتیجه حجّیت به معنای 

ورد نقد د(، که مر باشنفسِ واقع حقیقۀً باشد(، و ممکن است به منجّزیت برگردد )اگر مراد از آن دو معنی دیگ

 قرار گرفت.

 

 «وجوب تبعیت»حجّیت قطع به معنای 

است. توضیح اینکه گاهی تبعیت بی معنی « عت از قطعوجوب تبی»در نظر برخی نیز حجّیت قطع به معنای 

دار است، مانند اینکه زید قطع به است، مانند اینکه زید قطع دارد اینجا دیوار وجود دارد؛ امّا گاهی تبعیت معنی

در این معنی، وجوب « وجوب»کند. مراد از وجوب داشته باشد که در این صورت عقل حکم به لزوم تبعیت می

است، یعنی تبعیت حسن و مخالفت با آن قبیح است. ظاهر کالم آخوند در برخی عبارات همین معنی عقل عملی 

 .1برای حجّیت است

                                                           

وجبا لتنجز زما و كونه مجو لزوم الحركة على طبقه  األول ال شبهة فی وجوب العمل على وفق القطع عقال األمر:»258. کفایۀ االصول، ص1

ن به شاهد ریح الوجداصزم و الالتکلیف الفعلی فیما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فیما أخطأ قصورا و تأثیره فی ذلك 

ء و لوازمه بل لشیاقة بین و ال یخفى أن ذلك ال یکون بجعل جاعل لعدم جعل تألیفی حقی امة برهان.و حاكم فال حاجة إلى مزید بیان و إق

 «.عرضا بتبع جعله بسیطا
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ر داهی بحث گینکه این معنی برای حجّیت قطع، اگر هم پذیرفته شود، مراد فقیه و اصولی نیست. توضیح ا

عل الهی ورد فم؟ و گاهی نیز بحث در مورد فعل عبد نسبت به خداوند است، که آیا اطاعت عقالً واجب است

نی است. یع ث دومیعنی عقوبت عبد در قیامت است، که آیا قبیح است؟ آنچه برای اصولی و فقیه مهمّ است بح

از  ر هم مرادشود انسان در روز قیامت در امان باشد. بنابراین اگفقیه درپی این است که چه چیزی موجب می

رت . به عبار استقطع باشد، باید به این بحث بگردد که قطع منجّز و معذّ حجّیت قطع همان وجوب تبعیت از

 دیگر این معنای حجّیت قطع نیز در علم اصول بی فائده است مگر به تنجّز برگردد.

ای بین وجوب عقلی اطاعت و عدم قبح عقلی عقاب هم وجود ندارد، زیرا هرچند طاعت عقالً مالزمه

. بنابراین بحث از حجّیت قطع باید به این بحث 1وبت الهی فائده نداشته و لغو باشدواجب باشد امّا ممکن است عق

 بگردد که عقوبت الهی قبیح هست یا نیست، که این بحث نیز عبارت اخری از منجّزیت است.

 

 بندی جهت اولجمع

و بما ه»لکه ب« بما هو قطع»شود که قطع حجّت است امّا نه با توجه به مباحث قبل این نتیجه گرفته می

طع از نجّزیت قنها م؛ و مراد از حجّیت قطع همان منجّزیت است، زیرا معذّریت قطع پذیرفته نشده و ت«احتمال

« یعلّ»نحو  ع، بهباب احتمال قبول شد؛ منجّزیت قطع، ذاتی بوده و اعتباری نیست؛ ذاتیت منجّزیت برای قط

شخصِ  نها برایتو منجّزیت  ند منجّزیت قطع را الغاء نماید؛توااست، لذا شارع می« اقتضائی»نیست بلکه به نحو 

 قاطع است؛

 

 جهت دوم: تجرّی

محقّق شده است. اگر قطع « تجرّی»یا « معصیت»اگر قطع به تکلیف فعلی پیدا شود و با آن مخالفت شود، 

ال شرب مایعی رخ داده است. به عنوان مث« تجرّی»رخ داده، و اگر قطع خاطئ باشد، « معصیت»مصیب باشد، 

 .2که قطع به حرمت شرب آن وجود دارد، معصیت یا تجرّی است

مخالفت با تکلیف فعلی منجّز « معصیت»برای اینکه تعریف شامل تکلیف مقطوع و مظنون و محتمل شود، 

« تجرّی»خواهد بود )چه تکلیف مقطوع باشد و چه مظنون یا محتمل بوده و با اماره ثابت شده باشد(؛ و 

                                                           

 شود.ات نمیطع اثب. همانطور که در مباحث گذشته گفته شد با قبول حسن و قبح عقلی و عقلی بودن وجوب طاعت، باز هم منجّزیت ق2

 در این بحث همان فعلِ شرب است.« تجرّی»، امّا مراد از «متجرّی به»شود مایع گفته می. در اصطالح به فعلِ شرب 1
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با حجّتی است که مخالفت با تکلیف فعلی منجّز نباشد )چه مخالفت با قطع باشد چه مخالفت با اماره یا  مخالفت

 اصل باشد(.

در مورد تجرّی در سه مقام بحث وجود دارد: اول در قُبح تجرّی؛ دوم در حرمت شرعی تجرّی؛ و سوم در 

 استحقاق عقاب متجرّی؛

 

 مقام اول: قبح تجرّی

 ی سه قول وجود دارد:در بحث قُبح تجرّ

 الف. در نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فعل تجرّی عقالً قبیح نیست.

ب. در نظر بسیاری )شاید نظر مشهور همین باشد( مانند محقّق خوئی و شهید صدر فعل تجرّی قبیح عقلی 

 است؛

 امّا قبح فعلی ندارد.ج. در نظر مرحوم میرزای نائینی تفصیل وجود دارد که فعل تجرّی قُبح فاعلی دارد، 

 

 23/09/95  46ج

 مقدمه: تقسیم افعال انسان

در علم فلسفه تقسیماتی برای فاعل ذکر شده از جمله تقسیم آن به فاعل مختار و فاعل غیر مختار، که 

شود. یعنی افعال انسان گاهی اختیاری و گاهی فاعل غیر مختار نیز تقسیم به فاعل مضطرّ و فاعل موجَب می

ی و گاهی ایجابی است. این بحث متناسب با علم حکمت است امّا در علم اصول نیز از این تقسیم اضطرار

 استفاده شده است.

ای شده )که ممکن است از خودِ ایشان و یا از مرحوم شیخ باشد( و سپس مرحوم آخوند متوجه نکته

ه نحو صریح و با این اصطالحات این اند. البته ایشان بتقسیم دیگری متناسب با مباحث علم اصول مطرح نموده

تقسیم را ذکر نکرده است، امّا این تقسیم مستفاد از کالم ایشان است. افعال انسان تقسیم به فعل ارادی و فعل غیر 

شود. بنابراین افعال انسان سه شود، که افعال ارادی نیز تقسیم به فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری میارادی می

 اند:دسته

. فعل غیر ارادی: فعلی است که مسبوق به اراده انسان نیست، مانند حرکت دست مرتعش )در علم الف

 حکمت این فعل غیر اختیاریِ اضطراری است(؛
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 ینکه زیداانند مب. فعل ارادی اختیاری: فعلی است که مسبوق به اراده بوده و فاعل قاصد فعل باشد، 

است،  اختیاری ورادی امثال، زید فاعلِ قتل است، و قتل نیز فعلی  تیری به حیوانی بزند تا کشته شود. در این

 زیرا هم مسبوق به اراده است و هم زید قصد قتل نموده است؛

ج. فعل ارادی غیر اختیاری: فعلی است که مسبوق به اراده هست امّا فاعل قصد آن فعل را نکرده است، 

تیر به عمرو اصابت کرد و عمرو به قتل رسید. در این  ، آنمانند اینکه در مثال قبل وقتی زید تیری پرتاب کرد

 مثال نیز زید، فاعل قتل بوده و این قتل فعلی ارادی است امّا اختیاری نیست؛ زیرا زید قاصد قتل عمرو نبود؛

شود؛ در بح میقسن و با توجه به این تقسیم، بحثی وجود دارد که کدام دسته از افعال انسان متّصف به حُ 

نیز « یادی اختیارفعل ار»شوند؛ در اتّفاق وجود دارد که این افعال متّصف به حُسن و قبح نمی« عل غیر ارادیف»

ف وجود اختال« یاریفعل ارادی غیر اخت»شوند؛ امّا در اتّفاق وجود دارد که این افعال متّصف به حُسن و قبح می

و  بح نشود؛قسن و ارتعاش دست است تا متّصف به حُدارد. سوال این است که آیا قتل عمرو در مثال فوق نظیر 

دی غیر فعال اراان )ایا نظیر قتل حیوان است تا متّصف شود؛ مرحوم آخوند فرموده است این دسته از افعال انس

ن ت امّا چوشود. بنابراین قتل عمرو در مثال فوق، هرچند فعلِ زید اساختیاری( متّصف به حسن و قبح نمی

 «.قبیح است»شود گفت و نه می« حسن است»شود گفت ه میاختیاری نیست ن

سن و حُرسد این فرمایش مرحوم آخوند صحیح است و افعال ارادی غیر اختیاری متّصف به به نظر می

 شوند.قبح نمی

 

 استدالل بر عدم قبح تجرّی

م آخوند مرحو همانطور که گفته شد در بحث قبح تجرّی سه قول وجود دارد؛ قول اول از مرحوم شیخ و

هی ان دو وجها هماست که قائل به عدم قبح تجرّی هستند. برای عدم قبح تجرّی وجوهی ذکر شده، که عمده آن

 است که مرحوم آخوند به آنها اشاره نموده است:

 وجه اول: تجرّی، فعل ارادی غیر اختیاری است

ذا اصالً متّصف به حُسن و قبح مرحوم آخوند فرموده است تجرّی از افعال ارادی غیر اختیاری است، ل

شود. بنابراین تجرّی قبیح نخواهد بود. توضیح اینکه زید که قطع به حرمت شرب این مایع دارد، با قصد نمی

شرب در واقع قصد معصیت خداوند را نموده است. بعد از شرب، در خارج معصیت محقّق نشده بلکه تجرّی 
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اری )فعلی که قصد شده باشد( نیست بلکه فعل ارادی غیر اختیاری محقّق شده است. بنابراین تجرّی فعل اختی

 .1شود(شود گفت هیچگاه تجرّی عن قصدٍ محقّق نمیاست؛ زیرا قصد تجرّی نشده است )بلکه می

 

 قبیح است« بما هو هتك للمولی»اشکال: تجرّی 

ح فکیک صحیاشی از عدم تاند. اشکاالت نبعد از مرحوم آخوند بسیاری از علماء بر ایشان اشکال نموده

طرح شکاالت محث، اببین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری است. با توجه دقیق به تقسیم فعل انسان در مقدمه 

 شده، مندفع خواهند شد. به همین سبب به بررسی اشکاالت نخواهیم پرداخت.

وضیح شود. تیق نمیهرچند فرمایش مرحوم آخوند از نظر کبروی صحیح است، امّا در بحث تجرّی تطب

ناه یء و بی گشود. اگر فرض شود تیری به سمت زید )که انسانی براین مطلب با استفاده از یک مثال بیان می

یح است. و قب است( پرتاب شده و موجب قتل زید شود. در این صورت این قتل فعلی ارادی و اختیاری بوده

رئ بتل انسان قکه قتل زید است، یا به سبب این است که  شود که آیا قبح قتل به سبب این استسوالی مطرح می

ض ؛ حال فرح استو بی گناه است؟ واضح است که زید بودن خصوصیتی ندارد، بلکه قتل هر انسان بی گناه قبی

ول ده و مقتشتباه شود تیری به سمت زید پرتاب شده و موجب قتل وی شود، امّا بعد از قتل معلوم شود که اش

شده  پس معلومسده و ده است. یعنی هنگام قتل، اعتقاد بر زید بودن وجود داشته، امّا اشتباه شهمان عمرو بو

ت؛ قبیح اس اری وعمرو )که وی نیز انسان بی گناهی است( بوده است. در این صورت نیز قتل عمرو فعلی اختی

، قبیح بی گناه نسانان قتل ابله به عنوان قتل عمرو فعلی غیر اختیاری است زیرا قصد نشده است، امّا به عنو

مرو عورد قتل ماین  است، زیرا فعل اختیاری است. بله اگر هنگام پرتاب تیر قصد شود قتل این انسان برئ، در

مثال  از قبیل ست یاامقصود نبوده و قبیح نیست هرچند اقدام بر قتل زید قبیح است. تجرّی از قبیل مثال اول 

 یت خداوندثال اول است زیرا معصمصیت شده و تجرّی محقّق شود، از قبیل رسد وقتی قصد معدوم؟ به نظر می

 ست.بما هو هتک للمولی قبیح است، و تجرّی نیز بما هو هتک )اگر قائل به قبح شویم( قبیح ا
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قبیح نیست بلکه تجری « بما هو تجری»فعل اختیاری نیست، امّا تجری « تجری»همانطور که گفته شد 

قبیح است. در موارد تجرّی هتک محقّق شد، امّا در ضمن فرد معصیت محقق نشده بلکه هتک « ا هو هتکبم»

                                                           

 یقصده الإن القاطع فون اختیاریا هذا مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ال یک:»260. کفایۀ االصول، ص1

لیه فکیف یکون من ما یلتفت إنوان مقاللی ال بعنوانه الطارئ اآللی بل ال یکون غالبا بهذا العإال بما قطع أنه علیه من عنوانه الواقعی االست

 «.یاریةنت اختجهات الحسن أو القبح عقال و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا و ال یکاد یکون صفة موجبة لذلك إال إذا كا
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در ضمن فرد دیگری محقق شده است. نظیر اینکه قتل زید قصد شود و کشته شود، امّا بعد قتل معلوم شود عمرو 

ریء هم وجود داشته، که در را کشته است. در این صورت که قصد قتل زید را داشته، قصد قتل یک انسان ب

ضمن فرد دیگری یعنی عمرو محقق شده است. زیدیت یا عمرویت دخالتی در حسن و قبح ندارد، لذا قصد قتل 

عمرو بریء اختیاری نیست امّا قصد قتل انسان بریء اختیاری است. در تجری نیز با قصد معصیت، قصد هتک 

امّا هتک همراه قصد است )مرحوم آخوند هم هتک بودن را هم محقّق شده، لذا هرچند تجری همراه قصد نیست 

خواهد آن را از اختیاری بودن خارج نماید(. معیار در هتک همان عرف است که این فرد را منکر نیست بلکه می

 دانند.هتاک به مولی می

نیست،  قبیح« بما هو تجرّی»جمع بندی اینکه تجری فعلی اختیاری انسان نیست؛ از طرفی نیز تجرّی 

علی فاند. هتک نیز قبیح« بما هو هتک للمولی»نیز قبیح نیست، بلکه هر دو « بما هی معصیۀ»حتی معصیت 

 ست.ا تجرّی ن فردِاختیاری است، هرچند متجرّی اعتقاد داشته این هتک در ضمن فردِ معصیت است، امّا در ضم

 

 وجه دوم: وجدان

گری نیز بیان نموده است. مرحوم آخوند در ضمن یک وجه اول از مرحوم آخوند بود، و ایشان وجه دی

اش عدم مثال به وجدان تمسّک نموده است. اگر عبدی ببیند عدوّ مولی در حال غرق شدن است، وظیفه عقلی

انقاذ است، زیرا حفظ جان عدوّ قبیح است. در این صورت اگر عبد با توجه به اینکه عدوّ مولی است انقاذ نمود 

کرد(، و بعد متوجه شد ولد مولی را نجات داده است، این انقاذ محبوب مولی وی را انقاذ نمی)اگر دیگری بود 

کردم، و چون گمان کردم عدوّ است، انقاذ دانستم ولد است انقاذ نمیاست. حتی اگر عبد به مولی بگوید اگر می

بیح باشد، چطور ممکن است نزد نمودم، در این صورت نیز این فعلِ انقاذ، محبوب مولی است. اگر این رفتار ق

شود. اگر واقعاً رفتار عبد قبیح است، چطور مولی محبوب شود؟ یعنی از محبوبیتِ عمل، عدم قبح آن کشف می

شود؟ لذا با توجه به اینکه فعلِ انقاذ، مصداق تجرّی است، پس تجرّی قبیح نیست. این مثال محبوب مولی می

 .1ی قبیح نیستیک منبّه وجدانی است بر اینکه تجرّ

 

                                                           

مالكا  عقال و ال لحسن و القبحا یکون من الوجوه و االعتبارات التی بها یکون ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح ال:»260. کفایۀ االصول، ص1

بوبا أو د بکونه محع العبللمحبوبیة و المبغوضیة شرعا ضرورة عدم تغیر الفعل عما هو علیه من المبغوضیة و المحبوبیة للمولى بسبب قط

ال یخرج عن  بأنه ابنه ع القطعملو اعتقد العبد بأنه عدوه و كذا قتل عدوه مبغوضا له فقتل ابن المولى ال یکاد یخرج عن كونه مبغوضا له و 

 «.كونه محبوبا أبدا
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 اشکال: گاهی حُسن منشأ محبوبیت نیست

رسد این فرمایش هم صحیح نیست، زیرا محبوبیت گاهی ناشی از حسن، و گاهی ناشی از به نظر می

شود(. به عنوان مثال سرقت منفعت است )یعنی یک فعل هرچند قبیح باشد، به دلیل منفعتی که دارد، حَسن می

داند این کار قبیحی است. محبوبیت سرقت به دلیل منفعت ت، هرچند سارق هم میواقعاً نزد سارق محبوب اس

شود، زیرا مصلحت تشفّی )که منفعتی برای مظلوم آن برای سارق است. مظلوم از ظلم به ظالم خوشحال می

 است( دارد. در حالیکه ظلم حتی در مورد ظالم نیز قبیح است.

کند کار عبد قبیح است، امّا در عین حال محبوب نیز صریح میدر مثال مرحوم آخوند نیز هرچند مولی ت

هست )به دلیل منفعتی که برای مولی دارد(. به عبارت دیگر در موالی عرفیه حبّ و بغض دائر مدار حسن و قبح 

 نیست، بلکه ممکن است منفعت نیز منشأ حبّ و بغض شود. در نتیجه این مثال منبّه وجدان نخواهد بود.

 

 بر قُبح تجرّیاستدالل 

قول دوم این است که تجرّی )یا عمل متجرّی به(، قبیح است. گفته شد شاید قول مشهور همین نظر باشد. 

 شود:برای این قول نیز وجوهی ذکر شده است که به دو وجه اشاره می

 

 وجه اول: شمول حقّ الطاعه نسبت به فعل تجرّی

الطاعه است. یعنی در هر موردی حقّ الطاعه ثابت شهید صدر فرموده است قبح تجرّی مرتبط به حقّ 

باشد، مخالفت آن قبیح است؛ و در هر موردی حقّ الطاعه ثابت نباشد، مخالفت با آن قبیح نیست؛ در مورد 

خداوند متعال حقّ الطاعه ممکن است فقط در تکالیف واقعیه )اعمّ از واصل و غیر واصل(، و یا فقط در تکالیف 

در وصول تکلیف )اعمّ از فرض وجود تکلیف واقعی و عدم آن(، باشد. واضح است که دائره واصله، و یا فقط 

حقّ الطاعه فقط در تکالیف واقعیه نیست زیرا در صورت قطع به عدم تکلیف، معلوم است که حقّ الطاعه وجود 

 شود که احتمال اخیر متعیّن است:ندارد؛ با توجه به دو مقدمه معلوم می

است که نفع اطاعت یا ضرر معصیت متوجه خداوند نیست بلکه متوجه مکلف است. یعنی  مقدمه اول این

ای انتفاع برای خداوند ندارد، و اگر تمام های روی زمین خداوند متعال را اطاعت کنند ذرهاگر تمام انسان

اطاعت مصلحتی هست  شود. اگر درها متضرّر نمیای از این معصیتها عاصی باشند نیز خداوند متعال ذرهانسان

ای هست برای عاصی است. این مقدمه جای خدشه ندارد؛ مقدمه دوم اینکه برای مطیع، و اگر در معصیت مفسده

 حقّ الطاعه خداوند اعتباری نیست، بلکه واقعی است.
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با توجه به این دو مقدمه، دائره حقّ الطاعه فقط در موارد وصول تکلیف است؛ زیرا اطاعت و معصیت در 

داوند تأثیری ندارد بلکه بنده باید در مقابل موالی حقیقی ادب عبودیت را رعایت کند. رعایت ادب عبودیت، خ

مبتنی بر رعایت واصالت است هرچند تکلیفی واقعی در بین نباشد. به عبارت دیگر رعایت تکالیف واقعی مهمّ 

وارد تجرّی )که وصول تکلیف هست، امّا نیست، زیرا تأثیری در خداوند ندارد. بنابراین حقّ الطاعه شامل م

 .1تکلیفی واقعی در بین نیست( نیز خواهد بود، پس تجرّی نیز قبیح است
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 اشکال اول: قبح تجّری در طول حقّ الطاعه نیست

عنی قبح ییست. در نظر شهید صدر، قبح تجری وابسته به دائره حقّ الطاعه است، که این کالم صحیح ن

دو  ه و آنهازم بودموقوف بر حق الطاعه نیست، بلکه ممکن است گفته شود قبح تجرّی و حقّ الطاعه مالتجرّی 

ر طلب دمروی یک سکه اند، و ممکن است گفته شود حق الطاعه موقوف بر قبح تجرّی است. توضیح این 

 اشکال بعدی خواهد آمد.

 

                                                           

لعبد لمولى على النا إلى حق او الّذی ینبغی أن یقال: انه بعد أن عرفنا ان حکم العقل یرجع بحسب تحلی:»36، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

أن یکون  -1 رات.ثة تصوحق الطاعة و هل یشمل ذلك موارد التجری أم ال و من هنا نطرح ثالفال بد من الفحص عن دائرة هذه المولویة و 

ی ألن تمام وارد التجرمبت فی موضوع هذا الحق تکالیف المولى الواقعیة. و بناء على هذا االحتمال یلزم أن یکون حق الطاعة للمولى غیر ثا

ار ما تقدم فسه، باعتبنقط فی روض عدم وجوده فی موارد التجری إال ان هذا االحتمال ساموضوع هذا الحق هو التکلیف بوجوده الواقعی و المف

أن  -2 طالن.و واضح البهعدم و من ان الزمه تحقق المعصیة فی موارد مخالفة التکلیف الواقعی و لو لم یکن منجزا بل حتى إذا كان قاطعا بال

بناء  والموضوع.  و تمامهء كان هناك تکلیف فی الواقع أم ال، فاإلحراز المذكور یکون موضوعه إحراز التکلیف بمنجز شرعی أو عقلی سوا

ن یکون موضوعه مركبا أ -3 قال.علیه تکون موارد التجری أیضا مما فیه للمولى حق الطاعة ألن المفروض إحراز التکلیف فیها بالقطع المنجز ع

التجری لعدم  ق فی موارددم الحرعی و هذا وسط بین السابقین، و بناء علیه یثبت عمن التکلیف بوجوده الواقعی و من إحرازه بمنجز عقلی أو ش

تصورین اآلخرین ى الانه بناء عل -و ثانیا ن الصحیح هو التصور الثانی ال األول و ال الثالث.ا -و لنا فی المقام كالمان. أوال تمامیة موضوعه.

و الثانی ال هحل كالمنا ماتیا، و ان حق الطاعة تارة یکون حقا مجعوال و أخرى یکون حقا ذاما الکالم األول فحاصله:  أیضا نقول بقبح التجری.

رى و لحقوق األخانظیر  األول. و هذا الحق الذاتی لیس شأنه شأن الحقوق األخرى التی لها واقع محفوظ بقطع النّظر عن القطع و الشك

م بأدب واله و یقومن یطیع ألن هذا الحق بحسب الحقیقة حق للمولى على العبد االتکالیف الشرعیة، بل یکون لالنکشاف و القطع دخل فیه، 

الهم، ففی حق لناس و أمواحقوق  العبودیة و االستعداد ألداء الوظیفة التی یأمره بها و لیس بمالك تحصیل مصلحة له أو عدم إضرار به كما فی

یتعد على ماله، و  شیئا و لم م یخسرهلثم تبین انه مال نفسه لم یکن ظالما لزید ألنه المالك فی ملکه قد یقال بان من أتلف ماال یتخیل انه لزید 

قطع بتکلیف وعه نفس الام موضاما هنا فاالعتداء بلحاظ نفس حق الطاعة و أدب العبودیة، و من الواضح ان مثل هذا الحق االحترامی یکون تم

ة و احترام دب العبودیج عن أکلیف على العبد و مع ذلك خالف مواله كان بذلك قد خرالمولى أو مطلق تنجزه ال واقع التکلیف، فلو تنجز الت

 «.مواله و لو لم یکن تکلیف واقعا
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 اشکال دوم: عدم دركِ واقعی بودنِ حقّ الطاعه

عی، تعال واقوند مد صدر حق الطاعه دارای دو قسم واقعی و اعتباری است، یعنی در مورد خدادر نظر شهی

عتباری اعی و و در مورد تمام موالی دیگر اعتباری است. پس همانطور که حُسن و قبح دارای دو قسم واق

( اختالفی ا عقالئیرفی یهستند، حقّ الطاعه نیز دو قسم واقعی و اعتباری دارد. در حُسن و قبح اعتباری )یعنی ع

ه ول ننمودیم قبنیست، امّا در حسن و قبح عقلی اختالف است )فقیه حسن و قبح عقلی را قبول نموده، و حک

انند آنها، منبی، و  در، وپاست(. به هر حال حقّ الطاعه خداوند متعال واقع است، و حقّ الطاعه سائر موالی مانند 

« قعیوا»ان از اند امّا مراد ایشواقعی را در کلمات خود، توضیح نداده اعتباری است. شهید صدر حقّ الطاعه

 ممکن است یکی از دو احتمال ذیل باشد:

واقعی  امری والف. ممکن است مراد همان واقعی در بحث حُسن و قبح باشد، یعنی درک عقل عملی است 

کنیم )همانطور که حسن و قبح یرا درک نم« حق الطاعه واقعی»ت پاسخ این است که باشد؛ در این صورمی

ر ک متوقف بکنیم(. عالوه در این معنی، حق الطاعه و تجرّی مالزم یکدیگر هستند و هیچیعقلی را درک نمی

ه کدر جایی  دارند(. به عبارت دیگردیگری نیست )امور واقعی طولیت ندارند، بلکه امور حقیقی طولیت برمی

دو  براین هرد؛ بنادر جایی که تجرّی قبیح باشد، حق الطاعه وجود دارحق الطاعه باشد، تجرّی قبیح است؛ و 

 صحیح بوده، و طولیتی وجود ندارد.

باشد. توضیح اینکه مسلّم است که خداوند حق « انتزاعی»ب. ممکن است مراد از واقعی در عبارت ایشان 

معصیت خداوند عقالً قبیح است،  الطاعه اعتباری ندارد، امّا از طرفی وجوب طاعت، عقلی است و از طرف دیگر

کند. بنابراین حقّ الطاعه در مورد که ذهن با توجه به این دو نکته، حقّ الطاعه را برای خداوند متعال انتزاع می

خداوند متعال، اعتباری نبوده بلکه انتزاعی است. از آنجا که تمام امور انتزاعی، واقعی هستند به این انتزاع عقل 

گفته شده است؛ در این صورت نیز هرچند این معنی از واقعی، صحیح و مورد قبول است، امّا « عیواق»نیز عنوان 

کند، پس حقّ قبح تجرّی متوقف بر حقّ الطاعه نیست. یعنی ذهن از معصیت و تجرّی، حقّ الطاعه را انتزاع می

 ی است، نه خودِ حق الطاعه(.الطاعه متوقف بر قبح تجری است )در واقع انتزاع حق الطاعه متوقف بر قبح تجر

 

 اشکال سوم: در عرف تفاوتی بین موالی نیست

در نظر شهید صدر، قبح تجرّی متوقف بر ذاتی بودن حق الطاعه در مورد خداوند است )لذا این بیان در 

عنوانی عرفی « هتک»رسد موالی عرفیه که حق الطاعه اعتباری دارند، موجب قبح تجرّی نیست(. به نظر می

ت و هر موردی که عرفاً هتک محسوب شود، قبیح خواهد بود. در عرف تفاوتی بین موالی عرفیه و موالی اس

حقیقی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر اطاعت مدیری عُقالءً واجب باشد، و معصیت مدیر عقالً قبیح باشد 
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ستور مدیر باشد و شخصی تمردّ )واقعی اعتباری(، در این صورت نیز تجرّی قبیح است. یعنی اگر منجّزی بر د

نماید، این تجرّی بوده و عقالً قبیح است. به عبارت دیگر استفاده از ذاتیت حق الطاعه، موجب بُعد مسیر بوده، و 

 نیازی به آن نیست. در هر مورد که معصیت عقالً قبیح باشد، تجرّی نیز عقالً قبیح خواهد بود.

 

 29/09/95  49ج

 انوجه دوم: تمسّک به وجد

یز نح تجرّی ن، قبوجه دیگر برای اثبات قبح تجرّی، تمسّک به وجدان است. با پذیرش دو مقدمه بالوجدا

 ثابت خواهد بود:

 دارد آن ه قطعمقدمه اول اینکه تجرّی، هتک مولی است. توضیح اینکه فرض شود زید آبی شرب نموده ک

رسد در ر میبوده و هتک مولی است. به نظشرب، معصیت است. در ضمن زید قطع دارد معصیت خداوند قبیح 

 شود.محسوب می« هتک خداوند»این موارد، فعلِ زید در نظر عرف 

مقدمه دوم اینکه فعلِ متجرّی به، از افعال ارادی اختیاری است. توضیح اینکه با قبول مقدمه اول و فرض 

اختیاری است؛ زیرا زید واقعاً قصد  رسد این شرب هم ارادی است و هماینکه فعلِ زید، هتک است، به نظر می

محقّق « بالتجری»محقّق خواهد شد در حالیکه هتک « بالمعصیه»، امّا گمان کرده هتک 1هتک مولی را داشته

 شده است.

ن فعل را شود فعل متجرّی به قبیح است. مرحوم آخوند ایبا پذیرش وجدانی این دو مقدمه، معلوم می

ده و ختیاری بوارسد این فعل هتکی بح آن را قبول نکرده است، امّا به نظر میهتک غیر اختیاری دانسته لذا ق

 رسد تجرّی قبیح است، و قول دوم مورد قبول است.قبیح خواهد بود. در نتیجه به نظر می

 

 استدالل بر تفصیل بین قبح فعلی و فاعلی

قبح »دارد؛ و فعلی که « قبح فعلی»مرحوم میرزای نائینی فرموده فعل قبیح دو قسم است: فعلی که 

این نیست که فاعل قبیح است، بلکه خودِ فعل قبیح دو قسم دارد. از آنجا که « قبح فاعلی»دارد؛ مراد از « فاعلی

مرحوم میرزا به کالم مرحوم شیخ انصاری بسیار اهتمام دارد، دو کالم شیخ را قبول نموده است. اول اینکه شیخ 

وم نائینی فرموده این کالم صحیح است و مراد همان قبح فعلی است، امّا ، مرح«تجرّی قبیح نیست»فرموده 

                                                           

داند ید میهمین که ز ن مثال. فعلی قصدی است که فاعل آن قصد انجام آن را داشته، و یا فاعل علم و التفات به آن داشته باشد؛ به عنوا1

ت خصوص زم نیسو با التفات به حرمت آن را شرب نماید، قصد معصیت محقّق شده است. به عبارت دیگر الشرب این مایع حرام است 

 معصیت را قصد نماید.
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، مرحوم نائینی فرموده این کالم «متجرّی استحقاق عقوبت ندارد»تجرّی قبح فاعلی دارد؛ دوم اینکه شیخ فرموده 

 نیز صحیح است، زیرا عقاب دائر مدار قبح فاعلی نبوده و مبتنی بر قبح فعلی است.

ی یست. برخعلوم نمدر تفسیر کالم ایشان اختالف شده است. تفاوت قبح فعلی و قبح فاعلی بعد از ایشان 

زا نیز گردان میراند کالم ایشان مجمل، بلکه متعارض است )زیرا در تفسیر این کالم شامانند شهید صدر فرموده

م . اگر کالرند(جود دااختالف دارند، مرحوم کاظمینی در فوائد تفسیری متفاوت با مرحوم محقّق خوئی در ا

ح عدّد مطرت متمجمل تفسیر شود، باید احتماالت مختلفی که ممکن است مراد باشد، بیان شود. این احتماال

 شود.کتفاء میاشود، بلکه به ذکر اقرب احتماالت نمی

 

 30/09/95  50ج

 تفسیر کالم مرحوم میرزای نائینی

 سیار است.ب« فوائد»و « اجود» وجود داشته، و اختالف همانطور که گفته شد در کالم مرحوم میرزا ابهام

به دو  سن و قبحال به حنزدیکتر است. توضیح اینکه اتّصاف افع« فوائد»اقرب احتماالت در کالم میرزا، به کالم 

 نحوه ممکن است:

 و ظلم حسن است،« بما هو»شود؛ مانند عدل که متّصف به حسن و قبح می« بما هو»الف. گاهی یک فعل 

سم از است. این ق قبیح« بما هو»حسن است، و غصب که « بما هو»قبیح است، و یا ردّ امانت که « بما هو»که 

 نامند.می« حُسن و قبح فعلی»حسن و قبح را 

شود؛ یعنی فعل مضاف به فاعل متّصف به حسن و قبح می« بما هو مضاف الی فاعله»ب. گاهی نیز فعل 

قبیح است، امّا صدور « بما هو»شود. به عنوان مثال غصب ح آن عوض میدر نظر گرفته شده و حسن یا قب

غصب از انسان مضطرّ قبیح نیست، زیرا برای نجات از غصب باید از زمین غصبی عبور کند. مثال دیگر اینکه 

خورده  میرد( یک نان امانتی راقبیح است، امّا اگر مضطرّ )کسی که با نخوردن نان می« بما هو»خیانت در امانت 

 .1نامندمی« حُسن و قبح فاعلی»و خیانت در امانت نماید، فعل او قبیح نیست. این قسم از حُسن و قبح را 

سپس مرحوم میرزا متفطّن اشکالی شده و از آن پاسخ داده است. اگر اشکال شود در هر فعل ممکن است 

این موارد هم حسن فاعلی در  یک عنوان ثانوی عارض شده و موجب تغییر حسن یا قبح آن فعل شود. در

عرض حسن فعلی نیست بلکه همان حسن فعلی است با عروض عنوانی ثانوی؛ پاسخ این است که اضافه به 

سازد. یعنی حسن و قبح جدید، به سبب عنوان ثانوی نیست بلکه فاعل برای یک فعل عنوان محسِّن یا مقبِّح نمی

                                                           

ز یک معمّم امّا اگر ا های بسیاری ممکن است زده شود مانند اینکه ورزش مثل دویدن در خیابان، فعلی حَسن است؛. برای این قسم نیز مثال1

 معمّم در خیابان بدود، این فعل قبیح است. این قبح، قبح فاعلی است. صادر شود یعنی طلبه
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بح برای فعل نیز قسم جدیدی از حسن و قبح است که حسن و به سبب اضافه به فاعل است، لذا این حسن و ق

وجب تحسین یک فعل قبیح م« نافع»شود. به عبارت دیگر برخی عناوین مانند عنوان قبح فاعلی نامیده می

شود مانند صدق موجب تقبیح یک فعل حَسن می« ضارّ»شود مانند کذب نافع؛ و برخی عناوین مانند عنوان می

عنوانی نیست که مقبِّح و یا محسِّن « الصادر عن المضطرّ»و یا « الصادر عن الفاعل»نی مانند ضارّ؛ امّا عنوا

 .1باشد

ن عهو صادر  بما»ا قبیح نیست، امّ« بما هو»با توجه به این تقسیم مرحوم میرزا فرموده است شرب الماء 

ده رزا فرموحوم میهمین اساس مر قبیح است. پس قبح فاعلی دارد، امّا قبح فعلی ندارد. بر« القاطع بحرمته

 استحقاق عقوبت دائر مدار قبح فعلی است نه قبح فاعلی، لذا متجرّی مستحقّ عقوبت نیست.

ا نیست؛ لذ« سوء سریره فاعل»شود مراد ایشان از قبح فاعلی، با توجه به توضیح کالم ایشان معلوم می

 تخاب شود.ان« قبح اضافی»یا « قبح صدوری»بهتر است نام دیگر برای این قسم از حُسن و قبح مانند 

 

 اشکال شهید صدر بر کالم میرزا

 شهید صدر دو اشکال بر کالم مرحوم میرزا با این تفسیر دارند:

 

 اشکال اول: عدم وجدان حُسن و قبح فعلی

تواند حسن یا مین« بما هو»در اصطالح میرزا است؛ زیرا یک فعل « حسن و قبح فعلی»اشکال اول انکار 

سن ت. فعل حده اسقبیح باشد. شاهد این مدّعی این است که در تعریف حسن و قبح نیز اضافه به فاعل لحاظ ش

ظر است. یز مدّ ناضافه ن است، یعنی حیثیت صدور و« ما یُذمُّ علیه فاعلُه»و فعل قبیح « ما یُمدح علیه فاعلُه»

ح سن و قبا نظر به فاعل متّصف به حمتّصف به حسن و قبح نیست بلکه ب« بما هو»پس یک فعل هیچگاه 

 شود.می

 

                                                           

ء المغیّرة لشیاریة على ذلك ء تکون من الصفات و العناوین الطادعوى أنّ صفة تعلق العلم بشی الجهة الثانیة:»41، ص3. فوائد االصول، ج2

ء ال لشیاانّ إحراز لك، فانّه لیس كذ و اإلنصاف ربه تقتضی قبحه.لجهة حسنه و قبحه، فیکون القطع بخمریة ماء موجبا لحدوث مفسدة فی ش

جهة حسنه و المغیّر ل الکذب وء من المصلحة و المفسدة. و لیس من قبیل الضرر و النّفع العارض على الصدق یکون مغیّرا لما علیه ذلك الشی

المتجرّى به  أنّ الفعل ، فدعوىالماء عما هو علیه و صیرورته قبیحاقبحه، لوضوح أنّ العلم بخمریة ماء و تعلق اإلحراز به ال یوجب انقالب 

 «.یکون قبیحا و یستتبعه الحکم الشرعی بقاعدة المالزمة، واضحة الفساد
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 اشکال دوم: قبح فاعلی نیز موجب استحقاق عقاب است

موجب « حسن و قبح فعلی»کند همانطور که اشکال دوم شهید صدر این است که وجدان حکم می

قبیح نیز موجب استحقاق عقاب است. اگر یک فعل از فاعل خاصّ « حسن و قبح فاعلی»استحقاق عقاب است، 

باشد، استحقاق ذمّ نیز خواهد داشت، و حتی گاهی که قبح فاعلی ندارد استحقاق عقاب نیز نخواهد داشت، نظیر 

خیانت در امانت است « بما هو»خورد. در این صورت نفسِ فعل مضطرّی که خیانت کرده و غذای امانتی را می

عقاب هم نیست. به هر حال صرف قبح فاعلی نیز باشد؛ امّا چون قبح فاعلی ندارد، موجب استحقاق که قبیح می

 .1برای استحقاق عقاب کافی است

 

 جواب از اشکال شهید صدر

 «قبح فعلی»رسد اشکال دوم شهید صدر صحیح است. البته ایشان بیانی دارند که همانطور که به نظر می

رسد نظر می ر حالیکه بهشود؛ دنیز موجب استحقاق عقاب می« قبح فاعلی»شود، موجب استحقاق عقاب می

پس اگر  به تنهایی موجب استحقاق نیست.« قبح فعلی»موجب استحقاق عقاب است، و « قبح فاعلی»فقط 

ر مثال داینکه  موجب استحقاق عقاب خواهد بود. شاهد« قبح فاعلی»تفصیل مرحوم میرزا پذیرفته شود، فقط 

یرا نیست، ز اق عقابت امّا این قبح فعلی موجب استحققبیح اس« بما هو»مضطرّ نیز با اینکه خیانت در امانت 

 قبح فاعلی وجود ندارد. پس استحقاق عقاب دائر مدار قبح فاعلی است.

رسد حکم وجدان این است که هر فعل نیز بدون لحاظ فاعل اشکال اول ایشان تمام نیست؛ زیرا به نظر می

شود اضافه به فاعل همیشه وجود دارد، ، استفاده میشود. البته از تعریف حسن و قبحمتّصف به حسن و قبح می

شود که حسن و قبح نیز به سبب اضافه به فاعل است. یعنی تعریف تنها داللت دارد اگر امّا این استفاده نمی

حَسن از فاعلی صادر شود موجب مدح است، امّا این تعریف داللتی ندارد که اضافه به فاعل در نظر گرفته شده 

که در تعریف به کار رفته است، عنوانی مشیر است که « فاعل»نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر است یا در 

                                                           

ی فلى األفعال ال یضافان إ انه ال معنى لهذا التقسیم منهجیا، ألن القبیح و الحسن و یرد علیه أوال:»39، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

المفسدة  المصلحة و بح فانفسها بل بلحاظ صدورها من الفاعل، و كأن هذا التفصیل خلط بین باب المصلحة و المفسدة و باب الحسن و القأن

یذم علیه  عبارة عما الحسن موضوعهما الفعل فی نفسه و اما الحسن و القبح فلیس موضوعه إال الفعل بما هو مضاف إلى فاعله، ألن القبح و

ذا ال یستحق التفصیل فلملمنا اسو ثانیا لو  یمدح و هذا ال یکون إال بعد إضافة الفعل إلى الفاعل ال الفعل فی نفسه كما هو واضح.الفاعل و 

شکال، و لهذا لو كنس لقبح بال إر من االفاعل العقاب على التجری ما دام الفعل بما هو مضاف إلیه قبیح فان العقاب و التبعة یکفی فیه هذا المقدا

بیح فی ص صدور القب بخصولم یعرف وجه حینئذ لتخصیص استحقاق العقا و الحاصل العالم الشارع و كان فعله قبیحا كان مذموما ال محالة.

 «.نفسه و بقطع النّظر عن الفاعل
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حَسن فعلی است که فاعل آن ممدوح است. پس خودِ فعل متّصف به حُسن شده است، که حیث اتّصاف معلوم 

 شود، یا بدون آن(.نیست )یعنی معلوم نیست که با لحاظ اضافه به فاعل متّصف می

 

 01/10/95  51ج

 نظر مختار: انکار حسن و قبح فاعلی

« بما هو»رسد کالم مرحوم میرزا صحیح نیست، زیرا حسن و قبح همیشه مرتبط با فعل به نظر می

وجود ندارد زیرا اضافه به فاعل تأثیری در حسن و قبح ندارد. بله باید فعل « قبح فاعلی»باشد. یعنی می

« بما هو صادر عن الفاعل»و قبح شود. امّا اینکه مرحوم میرزا فرمود هر فعلی اختیاری باشد تا متّصف به حسن 

از « الصادر عن الفاعل»شود، قابل تصوّر نیست؛ زیرا ایشان قبول نمودند که عنوان نیز متّصف به حسن و قبح می

ن است عنوانی شود. چطور ممکعناوین محسّنه یا مقبّحه نیست، با این وجود موجب حسن و قبح خودِ فعل می

شود از عناوین مقبّحه نباشد امّا موجب قبح آن فعل شود؟ و یا از عناوین محسّنه که بر یک فعل عارض می

نباشد، امّا موجب حسن آن فعل شود؟ باید عنوان خودش حَسن باشد، تا قبح فعل را برطرف کند؛ و یا عنوان 

 قبیح باشد تا حُسن فعل را بطرف نماید.

یک عنوان محسّن « الصادر عن الفاعل»اده است؛ زیرا هرچند ای رخ درسد مغالطهه نظر میعالوه بر این ب

شود و یا بالعکس. به عنوان مثال نیست، امّا گاهی مالزم با یک عنوان محسّن شده و موجب حُسن فعلِ قبیح می

شود که از عناوین می« همّذات المصلحه اال»مالزم با عنوان « بما هو صادر عن المضطرّ»غصب قبیح است، امّا 

یک فعل حَسن است. بنابراین اگر یک فعل مالزم با عنوان « الغصب ذات المصلحۀ االهمّ»محسّنه است. یعنی 

 شود.حسن باشد، قبح آن برطرف شده، و اگر مالزم با عنوان قبیح باشد، حُسن آن برطرف می

است که با « حسن و قبح فعلی»بلکه تنها وجود ندارد، « حسن و قبح فاعلی»در نتیجه چیزی به عنوان 

عناوین ثانوی )یا مالزم با عنوان محسّن یا مقبّح شدن( ممکن است تغییر کند. به عنوان مثال غصبی که مصلحت 

نظیر « الصادر عن المضطرّ »قبیح است. به عبارت دیگر عنوان « بما هو»اهمّ داشته باشد، قبیح نیست؛ امّا غصب 

کنند؛ امّا عنوان است که هیچیک از عناوین محسّنه نیستند، لذا قبح را برطرف نمی« یدالصادر عن ز»عنوان 

 شود.از عناوین محسّنه است که موجب برطرف شدن قبح می« ذات المصلحۀ االهمّ »مالزم آنها یعنی عنوان 

 

 بندیجمع

سّن عارض شده و شوند امّا گاهی بر فعل قبیح، عنوانی محمی« حسن و قبح فعلی»افعال متّصف به 

شود که باید کسر شود؛ و گاهی بر یک فعل دو عنوان محسّن و مقبّح عارض میموجب برطرف شدن قبح آن می
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شود، امّا اگر یکی از عناوین و انکسار شود؛ اگر بعد از کسر و انکسار یکی باقی بماند متّصف به حسن یا قبح می

 غالب نشود، آن فعل نه حسن است و نه قبیح است.

در نتیجه از بین سه قول موجود در مساله قبح تجرّی، قول دوم صحیح است یعنی تجرّی )یا فعل متجرّی 

 به( در نظر عقل قبیح فعلی است؛ وجه قبح نیز همان هتک مولی بودن تجرّی است، که فعلی اختیاری است.

 

 مقام دوم: حرمت شرعی تجرّی

شود. اگر زید شرب الماء نماید در متجرّی به، بحث می در مقام دوم در مورد حرمت شرعی تجرّی یا فعلِ

حالیکه قطع به حرمت آن دارد، آیا این شرب مانند شرب الخمر است؟ به عبارت دیگر تجرّی عقالً قبیح و 

 ممنوع است امّا از نظر شرع هم حرام است؟

شده که قائل به حرمت مشهور علماء قائل به حرمت شرعی نیستند، امّا به جماعتی از علماء نسبت داده 

شرعیه تجرّی هستند، یعنی یکی از محرّمات الهی در عرض سائر محرّمات، فعل متجرّی به است. برای حرمت 

 شود:ای ذکر شده که اهمّ آنها ذکر میادلّه

 

 دلیل اول: ادلّه حرمت محرّمات شرعیه

شود که . از این ادلّه استفاده میدر شرع محرّماتی وجود دارد که ادلّه مختلف داللت بر حرمت آنها دارد

شود است که از آن استفاده می« التشرب الخمر»تجرّی نیز حرام است. به عنوان مثال دلیل حرمت شرب خمر 

 شرب آبِ مقطوع الخمریه نیز حرام است.

 «معلوم الخمریه»و « خمر»برای توضیح این استدالل باید به دو نکته توجه شود: نکته اول اینکه نسبت 

نیز عموم من وجه است؛ نکته دوم « شرب معلوم الخمریه»و « شرب خمر»عموم من وجه است. نسبت بین 

اینکه در بین فقهاء کاالتّفاق است که شرط تکلیف، مقدوریۀ متعلّق تکلیف است. اگر متعلّق تکلیفی مقدور نباشد، 

مکلف قدرت بر انجام فعل داشته شود. تکلیف عبارت از وجوب و حرمت است، پس باید آن تکلیف فعلی نمی

باشد تا آن فعل واجب شود؛ و باید مکلف قادر بر ترک یک فعل باشد تا آن فعل حرام شود؛ پس نظر رائج این 

 است که قدرت شرط فعلیت تکلیف است.

، داللت دارد حرمت به شرب خمر تعلّق گرفته است. از «التشرب الخمر»با توجه به این دو نکته، دلیل 

معلوم »عموم من وجه بوده، و مکلف فقط بر ترک « شرب معلوم الخمریه»و « شرب خمر»که نسبت بین آنجا 

« معلوم الخمریه»قدرت دارد )و بر ترک شرب خمر واقعی قدرت ندارد( پس تکلیف به ترک شرب « الخمریه
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ر ترک آن ندارد. این ممکن است؛ زیرا اگر خمر واقعی باشد امّا مکلف قطع داشته باشد آن خمر نیست، قدرت ب

شود. پس اصالً شرب خمر حرام « معلوم الخمریه»شود روایت حمل بر ترک شرب قرینه عقلیه موجب می

 بوده و حرام است.« معلوم الخمریه»حرام است. تجرّی نیز مصداق شرب « معلوم الخمریه»نیست، بلکه شرب 

 

 اشکال: حرمت خمر واقعی، محذوری ندارد

 از شود یاشود که در نظر فقهاء، تکلیف فعلی ممکن است احرنکته توضیح داده می به عنوان مقدمه یک

احراز »ند؛ و کیعنی قطع به تکلیف پیدا « احراز بالوجدان»نشود. برای مکلف سه نحوه احراز ممکن است: 

و  رعی است،شکه اصل  مانند استصحاب« احراز باالصل»مانند اینکه خبر ثقه داللت بر تکلیف کند؛ و « باالماره

ا یاء آن رضوم آقا نیز مشهور آن را اماره دانسته، و مرح« اطمینان»یا احتیاط که اصل عقلی است؛ در مورد 

 داند.احراز بالوجدان می

مت زیرا حر ندارد؛ اگر خمر واقعی حرام باشد، محذوری« التشرب الخمر»با توجه به این مقدمه، در دلیل 

ر است ر مقدویا نشود: اگر احراز شده باشد، بر شخص محرِز ترک شرب خمفعلی خمر ممکن است احراز شود 

ندهد.  هد یاو تکلیف بر ترک شرب خمر محذوری ندارد؛ اگر احراز نشده است، ممکن است مکلف احتمال بد

ر این دترک  اگر احتمال خمریت دهد حرمت فعلی غیر منجّز دارد، که محذوری نیست زیرا تکلیف فعلی به

تن درت نداشقحذور مدور مکلف است؛ و اگر احتمال ندهد در نظر مشهور، اصالً حرمت فعلی ندارد، تا موارد مق

در  حذوریمطرح شود. در نتیجه هیچگاه تکلیف فعلی بدون وجود قدرت مکلّف محقّق نخواهد شد، لذا م

 .شود« مریهمعلوم الخ»حرمت خمر واقعی نیست تا الزم باشد دلیل حرمت شرب خمر حمل بر حرمت شرب 

درت نیز قارد، این بیان در تمام احکام شرع وجود دارد، لذا در همه مواردی که تکلیف فعلی وجود د

 وجود دارد.

دهد، تابع نظر شهید صدر هستیم که البته در جایی که تکلیف فعلی احراز نشده است و مکلّف احتمال نمی

یست. به هر حال چون استحقاق عقاب وجود ندارد، پس در این مورد نیز تکلیف فعلی وجود دارد، امّا منجّز ن

 .1اشکالی وجود ندارد

 

 04/10/95  52ج

                                                           

 اشد.بعلی داشته فیف رسد اگر قدرت شرط فعلیت تکلیف باشد، در این موارد مکلّف قدرت بر ترک نداشه و نباید تکل. مقرّر: به نظر می1
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 دلیل دوم: قاعده مالزمه

برای اثبات حرمت شرعیه تجرّی به قاعده مالزمه بین حکم عقل و شرع نیز تمسّک شده است. از آنجا که 

و قبح عقالئی را قبول نموده است )و  مشهور حسن و قبح عقلی را قبول نموده، و محقّق اصفهانی فقط حسن

 اند(، استدالل به این قاعده با دو صیاغت انجام شده است.منکر حسن و قبح عقلی شده

در مبنای مشهور تقریر استدالل متشکّل از یک صغری و یک کبری است. صغری این است که تجرّی عقالً 

چه عقالً قبیح باشد، شرعاً هم حرام است. از این  قبیح است )این بحث در مقام اول گذشت(؛ و کبرای اینکه هر

 شود که تجرّی نیز حرام شرعی هست.دو مقدمه نتیجه گرفته می

در مبنای محقّق اصفهانی نیز تقریر استدالل همینگونه است امّا به جای قبیح عقلی از قبیح عقالئی استفاده 

اینکه هر چه عقالءً قبیح باشد، شرعاً نیز حرام  شده است. صغری این است که تجرّی عقالءً قبیح است؛ و کبری

 شود که تجرّی حرام شرعی است.است. از این دو مقدمه نتیجه گرفته می

قاعده مالزمه بین حکم عقل و شرع، بین اصولیون معروف شده است. گفته شده عملی که نزد عقل الزم 

ی( یا مکروه )قبیح غیر لزومی( است، حتماً )حَسن لزومی( یا مستحب )حَسن غیر لزومی( یا حرام )قبیح لزوم

حکم شرعی به همان وزان نیز دارد. در نزد محقّق اصفهانی نیز نزد عقالء حسن و قبیح هست که هر کدام الزم یا 

 غیر الزم است، و بر وزان هر کدام یک حکم شرعی نیز وجود دارد.

 اشکال: انکار قاعده مالزمه

استفاده شده است، که دلیل اثبات این قاعده در مبنای مشهور با مبنای  در این استدالل از قاعده مالزمه

 محقّق اصفهانی تفاوت دارد. به همین دلیل، هر یک از دو تقریر استدالل به طور مستقلّ بررسی خواهد شد:

 

 قاعده مالزمه بر اساس حسن و قبح عقلی

عقل و شرع، دو مقدمه بود: اول اینکه برای اثبات حرمت تجرّی با استفاده از قاعده مالزمه بین حکم 

 تجرّی عقالً قبیح است؛ و دوم اینکه هر چه قبیح عقلی باشد، حرام شرعی نیز هست؛

مقدمه اول مورد قبول است و تجرّی عقالً قبیح است، که در مقام اول بحث از آن گذشت. امّا مقدمه دوم 

 اند.در بین متأخّرین تقریباً مشهور آن را انکار نمودهصحیح نیست. در بین قدماء این قاعده مورد قبول بوده، و 

 

 دلیل اثبات قاعده مالزمه

دلیل اثبات این قاعده نزد قائلین، دلیل روشنی با دو مقدمه است: اول اینکه اگر فعلی حسن یا قبیح است 

حَسن است « دّ امانتر»اتّفاقی و بدون مالک نیست بلکه باید دارای مصلحت یا مفسده باشد. به عنوان مثال اگر 
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قبیح است به دلیل مفسده موجود « خیانت در امانت»به دلیل مصلحتی است که در ردّ امانت وجود دارد، و اگر 

در خیانت است؛ مقدمه دوم اینکه امر و نهی شارع نیز اتّفاقی نیست، بلکه تابع مصالح و مفاسد است. هر عملی 

عنه وربه است، و هر عملی مورد نهی نیز دارای مفسده در منهیکه به آن امر شده است دارای مصلحت در مأم

است. البته مصلحت گاهی لزومی و گاهی غیر لزومی است. به هر حال امر و نهی شارع تابع مصالح و مفاسدی 

است که در متعلّق امر و نهی وجود دارد؛ زیرا خداوند متعال حکیم است )بر خالف موالی عرفیه(، لذا بی جهت 

کند. مقتضای حکمت الهی این است که امرش به عمل دارای مصلحت باشد، و نهی وی نیز به عمل نهی نمی امر و

 دارای مفسده باشد.

با توجه به این دو مقدمه، هرچه را عقل به دلیل مصلحت و یا مفسده، حَسن یا قبیح بداند، به همان دلیل 

)البته این قاعده دو طرفه است و هر چه شرع به آن  داندمصلحت یا مفسده، شرع نیز آن را واجب یا حرام می

گفته « مالزمه»کند. به همین دلیل به این قاعده کند؛ امّا گاهی عقل درک نمیحکم کند، عقل نیز به آن حکم می

 «(.استلزام»شده نه 

 

 اشکال: نیاز به مصلحت در متعّلق اوامر نیست

واهد بود که دارای مصلحت باشد، و فعلی عقالً قبیح مقدمه اول مورد قبول است که فعلی عقالً حَسن خ

خواهد بود که دارای مفسده باشد؛ امّا مقدمه دوم تمام نیست زیرا مقتضای حکمت الهی این نیست که متعلّق امر 

دارای مصلحت باشد. « تشریع»یا نهی وی دارای مصلحت یا مفسده باشد، بلکه مقتضای حکمت این است که 

یم باید دارای مصلحت باشند، امّا واجب و حرام ممکن است مصلحتی نداشته باشند. گاهی یعنی ایجاب و تحر

در ایجاب مصلحت است امّا در واجب مصلحتی نیست، حتی گاهی عملی دارای مفسده مهمّی است امّا در 

ست و ایجاب کند. باالتر اینکه گاهی عملی دارای مفسده اتحریم آن نیز مفسده وجود داشته و شارع تحریم نمی

 کشد.آن مصلحت دارد، نظیر بچه لجبازی که اگر پدر به وی امر کند سیگار بکش، لج نموده و سیگار نمی

بنابراین مقتضی حکمت الهی، مصلحت داشتن تشریع است، امّا ممکن است متعلّق آن دارای مصلحت 

چه بسا عملی مصلحت لزومیه نباشد. پس امر و نهی شارع تابع وجود مصلحت و مفسده در نفسِ فعل نیست )

 کند(.دارد، امّا خداوند به همان حسن عقلی اکتفاء نموده و ایجاب نمی

 

 05/10/95  53ج
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 قاعده مالزمه بر اساس حسن و قبح عقالئی

همانطور که گذشت مرحوم اصفهانی فرموده است تجرّی نزد عقالء قبیح است، و هر چه نزد عقالء قبیح 

 شود.ست. پس حرمت شرعی تجرّی ثابت میباشد نزد شرع هم حرام ا

 

 اشکال اول: عدم قبح تجّری نزد عقالء

به عقالءً قبیح صغرای کالم ایشان )اینکه تجرّی عقالءً قبیح است(، ناتمام است؛ زیرا بالوجدان فعل متجرّی

ین صورت مستحقّ نیست. به عنوان مثال اگر کسی از چراغ سبز عبور کند به اعتقاد اینکه چراغ قرمز است، در ا

 به عقالءً قبیح نیست، و استحقاق عقوبت ندارد.عقوبت نیست. این شاهد است بر اینکه فعل متجرّی

« حفظ نظام»است؛ امّا در باب عقالء، مالک حسن و قبح « هتک»در باب شرع، مالک حسن و قبح 

شود. البته در بین عقالء نظام نمیاست. به سبب همین نکته تجرّی نزد عقالء قبیح نیست، زیرا موجب اختالل به 

« اقدام به قتل شخصی»نیز برخی از امور مهمّ هستند که به دلیل اهمّیت آنها مقدّمات آنها نیز ممنوع است، مانند 

 که همین مقدمه نیز قبیح است )که این امور از بحث خارج است(.

 

 اشکال دوم: عدم مالزمه بین حکم عقالء و حکم شرع

ی استدالل ایشان، کبرای آن استدالل نیز باطل است. توضیح اینکه کبرای استدالل این عالوه بر صغرا

کند؛ زیرا اگر عقالء حکمی داشته باشند، معلوم است که هرچه نزد عقالء قبیح باشد، شارع هم آن را حرام می

لکه سیّد عقالست(، لذا دهند. شارع نیز یکی از عقالست )باین کار را انجام می« بما هم عقالء»شود عقالء می

این حکم را خواهد داشت )پس مطلوب ثابت است(. اگر شارع بر طبق « بما هو واحد من العقالء»شارع نیز 

نیست، که این خلف فرض است. « بما هم عقالء»شود این حکم برای عقالء حکم عقالئی حکم ننماید، معلوم می

 همان حکم عقالء را خواهد کرد.در نتیجه شارع نیز چون فردی از مجموعه عقالست، 

این کبری صحیح نیست؛ زیرا اوالً شارع یکی از عقالء نیست، و ثانیاً با قبول اینکه شارع یکی از عقالء 

 شود:است، باز هم این قاعده تمام نیست. هر یک از این دو اشکال توضیح داده می

 

 شارع یکی از عقالء نیست

نادرست است. « عقالء»ند یکی از عقالء باشد، زیرا تصوّر ایشان از توااشکال اول این است که شارع نمی

 شود:توضیح اینکه خِرَد )یا عقل( تقسیم به فردی و جمعی می
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عنی همان یای است که در حکمت گفته شده فارق بین انسان و سائر حیوانات است. الف. خرد فردی: قوه

، و از که هستنددرکه و محرانسان قوای متعدّدی دارد که م کند.قوه عاقله در انسان است، که کلیات را درک می

که این  ثبات شود،کند )اصل این کالم باید در جای خود ابین تمام قوای انسان فقط قوه عاقله کلیات را درک می

ود(. ائه شبحث از محلّ بحث خارج است؛ در صورت انکار این قوه باید تفسیر دیگری از قوه عاقله ار

 است. سانیتفردی این است که از ابتدا انسان دارای این قوه بوده، و این قوه مقوّم ان خصوصیت عقل

 اینکه در های زندگیِ اجتماعیِ انسان به وجود آمده است. توضیحب. خرد جمعی: عقلی که در طول سال

عی گی اجتماد؛ زنعلم جدید گفته شده زندگی انسان سه مرحله را گذرانده است: زندگی انفرادی؛ زندگی جمعی

ها زنزندگی گو ، و«فردی»ها )در بین حیوانات نیز این سه نحوه زندگی وجود دارد. به عنوان مثال زندگی گربه

است(؛ زندگی انسان ابتدا « اجتماعی»ها و زنبورهای عسل ، و زندگی مورچه«جمعی»ها خرو آهوها و گوره

ه ه است )کاعی شدبعد از مدّتی تبدیل به زندگی اجتمزندگی فردی بوده و سپس تبدیل به زندگی جمعی شده و 

 در تمام این ادوار، عقل فردی یا قوه عاقله در انسان وجود داشته است(.

معلول زندگی « خرد جمعی»در نتیجه دو تفاوت اساسی بین عقل فردی و جمعی وجود دارد: اول اینکه 

نسان قرار داده باشد. در طول هزاران سال زندگی اجتماعی است و اینگونه نیست خداوند آن را از ابتدا در ا

فردی و جمعی، خرد جمعی وجود نداشته است و با زندگی اجتماعی این خرد جمعی به وجود آمده است )لذا 

گفته شود(. البته خرد فردی هم در آن نقش دارد امّا زندگی اجتماعی انسان « خرد اجتماعی»در واقع باید به آن 

رسید امّا خرد فردی وجود داشت د. اگر انسان زندگی اجتماعی نداشت، به خرد جمعی نمینیز در آن نقش دار

متقوّم به فرد « خرد فردی»شود(؛ تفاوت دوم این است که )هرچند خرد فردی هم با زندگی اجتماعی تقویت می

ار ضعیف است، امّا ها مانند مجنون و صغیر بسیها وجود دارد، هرچند در برخی انسانبوده و در تمام انسان

ها و ارتکازات و مفاهیم، ای از سیرهمتقوّم به فرد نیست بلکه متقوّم به مجموعه است. مجموعه« خرد جمعی»

شوند بلکه به نحو مجموعی است. به عبارت دیگر معلول خرد جمعی است، امّا تک تک افراد متّصف به آن نمی

است )یعنی این امور که آثار خرد جمعی است به  1ات و مفاهیمها و ارتکازای از سیرهنتیجه خرد جمعی، دسته

 دست انسان آمده است نه اینکه خودِ خردِ جمعی چیزی مانند قوه عاقله یا در کنار آن، برای انسان باشد(.

 

 06/10/95  54ج

                                                           

از جمله  قبح عقلی( و همچنین مفاهیمی مانند خوب و بد )نزد منکرین حسن و« سلطنت»و « والیت». به عنوان مثال، مفاهیمی مانند 1

ر زندگی ست، و اگامعلولِ زندگی اجتماعی انسان « زبان»مفاهیمی است که در نتیجه زندگی جمعی به دست آمده است؛ حتی گفته شده 

 تماعی نبود نیاز به زبان هم وجود نداشت.اج
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ور با توجه به تقسیم عقل به فردی و جمعی باید توضیح داده شود که شارع یکی از عقالء نیست. همانط

هاست که خرد فردی داشته و ای از انسانکه گفته شد عقل فردی متقوّم به فرد، و عقل جمعی متقوّم به مجموعه

ها، و یا زندگی اجتماعی نداشت مانند اند. یعنی اگر انسان خرد فردی نداشت مانند مورچهزندگی اجتماعی داشته

ها و معامالت و به آثاری مانند ارتکازات و ارزشگرفت. خرد جمعی شکل نمی« خرد جمعی»های اولیه، انسان

 شود.قراردادها، محقّق می

ای که موجود است و متقوّم به نفس است )در نزد است. یعنی همان قوه« حقیقی»خرد فردی از امور 

است. یعنی وجود « موهوم»است(؛ امّا خرد جمعی از امور « جوهر»، و در نزد حکمت متعالیه «عَرَض»مشائین 

 ها و ارتکازات دارد.ارجی ندارد امّا آثاری مانند ارزشخ

نیست؛ زیرا هر مفهوم باید « الناس»هست، امّا مصداق برای مفهوم « االنسان»زید مصداق برای مفهوم 

به « زید»صحیح نیست. نسبت « زید ناسٌ»صحیح است امّا « زید انسانٌ»قابل حمل بر مصداقش باشد، و 

است؛ امّا زید فردی برای انسان است، نه اینکه عضوی از انسان باشد. در « جموعهم»به « عضو»نسبت « ناس»

اسم برای مجموعه است، یعنی « ناس»نیز مانند « عقالء»گذاری شده است. نام« مجموعه»لغت گاهی برای 

ای عهنام مجمو« عقالء»شود نام یک مجموعه است. به عبارت دیگر عقالء که در حسن و قبح عقالئی گفته می

اند. با این توضیح معلوم خواهد شد که هیچ انسانی مصداقی برای هاست که زندگی اجتماعی داشتهاز انسان

نیست، بلکه هر انسان عضوی از مجموعه عقالست. خداوند عالم مصداق عقالء نیست و حتی « عقالء»مفهوم 

داوند متعال، عاقل هست امّا از عاقالنی باشد، زیرا زندگی اجتماعی ندارد. خعضوی از مجموعه عقالء نیز نمی

 که زندگی اجتماعی داشته باشند، نیست.

را جمع عاقل دانسته لذا خداوند متعال را هم مصداقی برای آن « عقالء»ممکن است مرحوم اصفهانی 

 ها هستند.نامِ مجموعه است و اعضای آن عاقل« عقالء»دانسته است، امّا 

 

 حرمتِ قبیح عقالئی نداردحکم به « بما هو شارع»شارع 

همانطور که در ابتدای اشکال مطرح شد، دو اشکال در کبرای استدالل مرحوم اصفهانی وجود دارد. 

اشکال اول این است که شارع یکی از عقالء نیست، و توضیح آن گذشت. اشکال دوم این است که اگر هم شارع 

 رع نیست.ای بین حکم عقالء و حکم شیکی از عقالء باشد، مالزمه

توضیح اینکه در کبرای استدالل مرحوم اصفهانی گفته شد هرچه در نزد عقالء قبیح و حرام باشد، حرام 

شرعی هم خواهد بود؛ زیرا اگر نزد شارع حرام نباشد خلف فرض خواهد شد که نزد عقالء حرام است. به 

 نباشد، خلف فرض است. عبارت دیگر اگر نزد شارع هم حرام باشد، مطلوب ثابت است؛ و اگر حرام



 61.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

61 

 

قالء، عای وجود دارد؛ زیرا هرچند هر عمل قبیح و حرامی نزد رسد در این استدالل مغالطهامّا به نظر می

ر دبحث ما  است که حرام است. این در حالی« بما هو من العقالء»در نزد شارع هم حرام است، امّا نزد شارع 

 باشد. حرمت شرعی دائر مدارحرام نموده است، می« رعبما هو شا»یعنی چیزی که شارع « حرمت شرعی»

زد شارع ، و نتشریع است، و تشریع هم وابسته به حکمت است. یعنی ممکن است عملی نزد عقالء قبیح باشد

ارد. پس ع وجود دای که در ردنیز حرام باشد، امّا ردع انشائی از آن نکند به دلیل مفسده« بما هو من العقالء»

الئی ه تحریم عقبین حرمت عقالئی و حرمت شرعی نیست. حتی ممکن است شارع در برخی موارد ای بمالزمه

ع است. ح و ممنو قبیاکتفاء کرده و ردع تشریعی نکند، مانند اینکه خیانت در امانت را حرام نکند چون عقالءً

ای ائدهرع نیز فم شاا تحرییعنی همان ممنوعیت  عقالئی برای غرض شارع کافی است، و یا اگر کافی نیست امّا ب

ای بین حرمت و ممنوعیت عقالئی و حرمت شرعی شود. بنابراین مالزمهمترتّب نشده و آن غرض تأمین نمی

 وجود ندارد.

ود کم شرع وجای بین حکم عقل یا عقالء با حدر نتیجه دلیل اثبات قاعده مالزمه، باطل بوده و مالزمه

 ندارد.

 

 07/10/95  55ج

 اخباردلیل سوم: 

اخبار به  بین این د. ازعالوه بر ادلّه گذشته، به روایاتی نیز استدالل شده که داللت بر حرمت تجرّی دارن

 شود:سه روایت اشاره می

 

 روایت عبدالسالم بن صالح هروی: رضایت بر گناه نیز حرام است

مَدَاِنیُّ َرضِیَ اللَّهُ َعنْهُ قَالَ حَدََّثنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَْن حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَ»متن روایت این است 

ع أَنَُّه  الصَّادِقِ مَا تَقُولُ فِی حَدِیثٍ رُوَِی عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَبِْد السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ اْلهَرَِویِّ قَالَ: قُْلتُ لِأَبِی الْحَسَِن الرِّضَا ع َیا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

وِزْرَ  وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ  وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع قَتَلَ ذَرَارِیَّ قَتَلَةِ الُْحسَیْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهِمْ فَقَالَ ع هُوَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ

آبَائِهِمْ وَ یَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِیَ شَیْئاً  َسیْنِ ع یَرْضَوْنَ بِأَفْعَالِ ی جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَکِنْ ذَرَارِیُّ قَتَلَةِ الْحُمَا مَْعنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِ أُخْرى

عِْندَ اللَّهِ َعزَّ وَ جَلَّ شَرِیكَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا  کَانَ الرَّاِضیی الْمَْغرِبِ لَكَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَِضیَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ فِ

ةَ فَیُقَاطِعُ أَیْدِیَهُْم ءٍ یَبْدَأُ الْقَائِمُ ع ِمنْکُمْ إِذَا قَامَ قَالَ یَبْدَأُ بِبَنِی شَیْبَیَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ ِلرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بِأَیِّ شَیْ 

 ؛1«لِأَنَّهُمْ سُرَّاقُ بَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

                                                           

 .138، ص16. راجع ایضاً وسائل الشیعۀ، ج273، ص1خبار الرضا علیه السالم، جعیون أ. 1
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به حرام است؛ زیرا اگر کسی راضی به فعلی باشد استحقاق عقوبت این روایت داللت دارد که فعل متجرّی

خمر باشد داشته پس حرام است )رضایت امری درونی و باطنی است، به عنوان مثال اگر کسی راضی به شرب 

استحقاق عقوبت دارد؛ و یا اگر زید شرب خمر کرد، و بکر در قلب خود از این کار راضی شد مستحق عقوبت 

است(، بنابراین به طریق اولی اگر فعلی انجام دهد که معتقد است شرب خمر است امّا واقعاً ماء است، مستحق 

کاری انجام نشده است، امّا در تجرّی عالوه  عقوبت بوده و کار حرام مرتکب شده است. در صورت رضایت هیچ

 بر رضایت، اقدام به گناه هم شده است.

 

 اشکال اول: عدم تعدّی از مورد روایت

است، و الغای خصوصیت به سائر گناهان « قتل»بر این استدالل اشکال شده است که مورد این روایت 

ت. یعنی قتل مورد اهتمام بیشتری است به دلیل ممکن نیست؛ زیرا قتل خصوصیتی دارد که در سائر گناهان نیس

ثقالتی که این گناه دارد. بنابراین این روایت داللت ندارد که اگر کسی از فعل غیبت کننده و یا شارب خمر و 

 مانند آنها راضی شود هم مستحقّ عقوبت بوده و کار حرامی مرتکب شده باشد.

« من رضی شیئاً کمن اتاه»ت؛ زیرا در متن روایت عبارت رسد این اشکال بر استدالل وارد نیسبه نظر می

رسد کبرایی است که قتل بر آن تطبیق شده است. پس ظاهر روایت شامل تمام معاصی وجود دارد که به نظر می

هست، که قتل به عنوان یکی از مصادیق در روایت ذکر شده است. بنابراین روایت داللت دارد اگر کسی به گناه 

 باشد، کار حرامی کرده است. دیگری راضی

 

 اشکال دوم: تنافی با مسلّمات فقه

اشکال عمده در استدالل به این روایت این است که خالف مسلّمات فقه است؛ زیرا در فقه واضح است 

شود. با توجه به این نکته، التزام به مضمون این روایت ممکن نیست لذا کسی که راضی به قتلی باشد، کشته نمی

 «.علمه الی اهلهنردّ »

تفکیک در حجّیت هم در این روایت ممکن نیست )به این صورت که گفته شود کشته شدن راضی به قتل، 

خالف مسلّمات است پس روایت در این بخش حجّت نیست؛ امّا اینکه رضایت به گناه دیگران نیز حرام است، 

ن تفکیک عرفی نیست و عرف در این خالف مسلّمات فقه نیست، پس این بخش روایت حجّت است(؛ زیرا ای

در این «! زید و عُمر بن سعد ثقه هستند»ای خبر دهد داند. نظیر اینکه شخص ثقهموارد تفکیک را مستهجن می

زید »ای خبر دهد صورت قول وی در مورد زید هم مسموع نیست، زیرا چنین تفکیکی عرفی نیست؛ امّا اگر ثقه

قول وی در مورد وثاقت زید مسموع است هرچند با قرائنی )غیر واضح و ، در این صورت «و بکر ثقه هستند
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غیر مسلّم( بدانیم که بکر ثقه نیست، زیرا این تفکیک عرفی است. به عبارت دیگر اگر واضح و معلوم باشد که 

 بخشی از مضمون خبر باطل است، در این صورت تفکیک حجّیت عرفی نیست.

 

 ام استروایت ابوهاشم: نیت گناه نیز حر

ی هَاشِمٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِ»متن روایت این است 

اتِهِمْ كَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلَِّد أَهُْل النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

قُلْ كُلٌّ   ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِفَبِالنِّیَّاتِالْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ كَانَتْ ِفی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً 

 ؛1«شاكِلَتِهِ قَالَ عَلَى نِیَّتِه یَعْمَلُ عَلى

ت کرده، چرا سال معصی 80سوال در مورد خلود در عذاب، از گذشته وجود داشته است. یعنی شخصی که 

لیل داست که  رمودهفامام علیه السالم از این سوال جوابی  باید در زمان بی نهایت عذاب شود. در این روایت

روایت  س اینپخلود در عذاب این است که نیت شخص این بوده که اگر تا ابد در دنیا باشد، معصیت کند. 

لد در نار ابد، خا هِ تاداللت دارد کسی که نیت معصیت داشته، مستحق عقوبت است )زیرا اهل نار به دلیل نیت گنا

به هر  ذاب است.ع در (. به عبارت دیگر معصیت وی موّقت بوده، امّا نیت او دائمی بوده است، لذا دائماًهستند

ا است؛ زیر به نیز موجب استحقاق عقابحال وقتی نیت گناه اسحقاق عقوبت دارد، به طریق اولی عمل متجرّی

 اه نیز شده است.در نیت هیچ عمل و اقدامی شکل نگرفته است امّا در تجرّی اقدام به گن

 

 اشکال: ضعف سندی و داللی

این روایت سندی ضعیف دارد؛ عالوه بر اینکه هرچند فهم عرفی و ظهور روایت این است که ثواب مرتبط 

فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُْم هذَا  »با حسن سریره و عقاب مرتبط با سوء سریره است، امّا این روایت مخالف آیه 

است. در بحث تعارض خواهد آمد که خبر مخالف ظاهر کتاب  2«ا نَسِینَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ اْلخُْلدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَإِنَّ

 حجّت نیست )یعنی اگر هم سند خوبی داشت، حجّت نبود(.

 

                                                           

 .50، ص1اً وسائل الشیعۀ، ج؛ راجع ایض85، ص2اإلسالمیۀ(، ج -. الکافی )ط 1

 .14. سوره مبارکه سجده، آیه 1
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 روایت زید بن علی: اراده گناه نیز حرام است

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْهُ عَنْ أَبِی »متن روایت این است 

 فِی النَّارِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرِ سُنَّةٍ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُْسلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا عَلَى عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 ؛1«فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْال

لی طریق او ت، بهتقریب استدالل به این روایت اینگونه است که اگر اراده قتل موجب استحقاق عقاب اس

وجود  ام و عملی اقداقدام و عملی نیست امّا در تجرّ تجرّی نیز موجب استحقاق عقاب است؛ زیرا در اراده هیچ 

 دارد.

 

 اشکال: ضعف سندی و داللی

یت، ر این رواد« الً اراد قت»این روایت نیز عالوه بر ضعف سندی، داللت بر مدّعی ندارد؛ زیرا مراد از 

و  تل داشتهقراده اصرفِ اراده بدون اقدام و عمل نیست. فهم عرفی و ظهور روایت در این است که مقتول نیز 

قدام بر هر ارد که التی ندنیز از محرّمات است. به هر حال این روایت دال« اقدام به قتل»اقدام به قتل کرده است. 

 معصیتی، حرام باشد.

 به هر حال روایات و اخبار داللت بر حرمت تجرّی ندارند.

 

 خاتمه: استحاله حرمت تجرّی

ط شارع ی توستجرّی ناتمام است؛ در مقابل برخی حرمت تجرّ  همانطور که گفته شد ادلّه حرمت شرعی

وضیح هد بود. تدانند؛ زیرا خطاب حرمت تجرّی قابل وصول به متجرّی نبوده، لذا این جعل لغو خوارا محال می

ا معصیت رخود  اینکه اگر شارع تجرّی را حرام کند، متجرّی خود را مخاطب آن جعل نخواهد دید زیرا عمل

ید. پس نخواهد د« رامحالتجرّی »یعنی وقتی قطع دارد این عمل معصیت است، خود را مخاطب خطاب بیند. می

 وصول این خطاب ممکن نبوده لذا جعل آن لغو خواهد بود.

 

 اشکال اول: شمول خطاب نسبت به متجرّی در اماره و اصل ممکن است

زیرا تجرّی منحصر به موارد قطع  رسد خطاب حرمت تجرّی در برخی موارد قابل وصول است؛به نظر می

باشد. هرچند خطاب حرمت در موارد تجرّی در قطع نیست، بلکه شامل مخالفت با اصل عملی و اماره نیز می

                                                           

 .148، ص15؛ راجع ایضاً وسائل الشیعۀ، ج174، ص6حکام )تحقیق خرسان(، جتهذیب األ. 2



 65.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

65 

 

ای خبر دهد قابل وصول نیست، امّا در موارد تجرّی در اماره و اصل قابل وصول است. به عنوان مثال اگر ثقه

ی است هرچند قطع به خمریت آن نباشد. همینطور اگر استصحاب این مایع خمر است، شرب آن نیز تجرّ

خمریت یک مایع شود، شرب آن نیز تجرّی خواهد بود. در این موارد خطاب قابل وصول شده و لغو نخواهد 

بود؛ زیرا اگر اماره یا اصل مصیب باشد این فعل شارب از باب معصیت، و اگر مصیب نباشد از باب تجرّی، حرام 

 براین هرچند نداند این عمل معصیت است یا تجرّی، امّا فائده این است که به هر حال حرام خواهد بود.است. بنا

 

 اشکال دوم: شمول خطاب نسبت به متجرّی در قطع، لغو نیست

شود. خطاب حرمت تجرّی شامل متجرّی در اماره و اصل شد، عالوه بر آن شامل متجرّی در قطع نیز می

وصول خطاب حرمت تجرّی ممکن نبوده لذا جعل آن لغو است، نظیر غافل که جعل تکلیف  در استدالل گفته شد

 برای وی لغو است زیرا وصول به غافل ممکن نیست.

رسد جعل خطاب حرمت تجرّی )به نحوی که حتی شامل متجرّی در قطع هم بشود( ممکن به نظر می

اشد. توضیح اینکه در بحث تکلیف غافل، مشهور است؛ زیرا گاهی جعل فائده دارد بدون اینکه وصول ممکن ب

اند جعل تکلیف برای فقهاء قائلند جعل تکلیف برای غافل محال است. در مقابل برخی مانند شهید صدر فرموده

شود، که در این غافل به دو نحوه متفاوت باید بررسی شود: گاهی یک تکلیف منحصراً برای غافل جعل می

ل عدم قابلیت وصول، لغو است؛ امّا گاهی نیز تکلیف به شکل اعمّ )از ملتفت و صورت چنین تکلیفی به دلی

شود، که در این صورت لغو نیست )مویّد عدم لغویت چنین تکلیفی، این است که احکام عقالئی غافل( جعل می

عقالء  شود، به عنوان مثال اگر کسی از روی غفلت از چراغ قرمز عبور کند نیز در نظرنیز شامل غافل می

مستحق مجازات است(. تکلیف شامل غافل و ملتفت ممکن است دارای فوائدی باشد نظیر اینکه وضع قانون به 

شکل عامّ )که تبصره و استثنای کمتری داشته باشد( موجب تقلیل غفلت شده و اوقع در نفوس است. همین تأثیر 

را جعل « التجرّی حرام»تواند تکلیف شارع میروانی در جامعه کافی است تا چنین خطابی لغو نشود. بنابراین 

نماید به نحوی که شامل تمام اقسام تجرّی )یعنی تجرّی در قطع یا اماره یا اصل( شود. چنین جعلی لغو نبوده و 

 فائده دارد.
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 اشکال سوم: امکان تحریم تجرّی در قطع بالخصوص

ت شود حتی ممکن اسقطع هم می عالوه بر اینکه ممکن است خطاب تحریم تجرّی شامل متجرّی در

ام شود طع حرشارع خصوص تجرّی در قطع را نیز حرام نماید. در نظر فقهاء ممکن نیست خصوص تجرّی در ق

 زیرا چنین خطابی نظیر تکلیف غافل، قابل وصول نبوده و لغو است.

اگر تجرّی  1ح اینکهرسد جعل این تکلیف نیز ممکن بوده و لغویتی پیش نخواهد آمد. توضیامّا به نظر می

شود. اگر زید قطع به حرمت صادر شود، فائده تصوّر می« التجرّی بالقطع حرام»در شرع حرام شود و خطاب 

دهد که این کارش تجرّی باشد )زیرا قطع دارد که یک مایع پیدا کرده و شرب نماید، هرچند احتمال نفسانی نمی

ای قطع وجود دارد. با توجه به این نکته اگر قطع زید مصیب معصیت است(، امّا احتمال عقلی یعنی امکان خط

شود قانون حرمت باشد از باب معصیت، و اگر مخطئ باشد از باب تجرّی حرام است. همین نکته موجب می

 شرب خمر، اوقع در نفوس شده و نسبت به آن اهتمام بیشتری شود. این فائده برای عدم لغویت کافی است.

 

 08/10/95  56ج

 ام سوم: استحقاق عقوبت متجرّیمق

است.  تجرّیبحث از قبح تجرّی و حرمت شرعی آن به پایان رسید، و اکنون بحث در استحقاق عقاب م

 امت قبیحوز قیرسوال این است که آیا متجرّی مستحق عقوبت است؟ یعنی آیا در نظر عقل عقوبت متجرّی در 

 . اگر درنیست ستحقاق هست؛ و اگر قبیح باشد استحقاقنیست؟ اگر عقوبت متجرّی در قیامت قبیح نباشد، ا

ت یرا معصیارد زدبحث قبل کسی قائل به حرمت شرعی تجرّی شود، این نظر مالزمه با استحقاق عقوبت متجرّی 

 ای با استحقاق عقوبت ندارد.است؛ امّا اگر تجرّی حرام نباشد )هرچند قبیح باشد( مالزمه

 

 جرّینظر مختار: استحقاق عقوبت مت

رسد متجرّی نیز در نظر عقل با توجه به نظر مختار که تجرّی قبیح است امّا حرام شرعی نیست، به نظر می

مستحق عقوبت است، یعنی عقوبت متجرّی در قیامت در نظر عقل قبیح نیست؛ برای توضیح این مطلب، ابتدا 

یست که استحقاق عقوبت دارد، یعنی شود. در مورد عاصی اشکالی ناستحقاق عقاب در معصیت توضیح داده می

عقوبت وی عقالً قبیح نیست. با توجه به اینکه معصیت در خداوند متعال موجب تضرّر و یا سلب نفع و یا 

کند، سبب استحقاق عقاب در عاصی چیست؟ تنها ناراحتی و تأثّر نبوده و در اغراض الهی تغییری ایجاد نمی

                                                           

 شود.یماده بسنده سر وجه . دو وجه ممکن است بر این مدّعی ارائه شود که یک وجه ساده و وجه دیگری کمی پیچیده است، که فعالً به ذک1
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است. یعنی به جهت هتک است که « هتک حرمت مولی»اصی است ای که موجب استحقاق عقاب در عنکته

نیز دخالت « تضرّر مولی»عقاب عبد در قیامت عقالً قبیح نیست. البته در موالی عرفیه عالوه بر هتک، جهت 

 دارد؛ امّا در مورد خداوند متعال تنها جهت عقاب همان هتک مولی است.

ز استحقاق عقاب وجود دارد؛ زیرا تجرّی نیز هتک است با توجه به نکته عقاب در عاصی، در متجرّی نی

است، متجرّی نیز استحقاق « هتک مولی»)که این مطلب، در مقام اول ثابت شد(. پس با قبول اینکه تجرّی 

داند، احتیاط نکرده بلکه فقط به یک سمت نماز عقاب دارد. به عنوان مثال فرض شود کسی که قبله را نمی

ت هرچند دقیقاً به سمت قبله نماز خوانده باشد، استحقاق عقاب دارد؛ زیرا هتک مولی بخواند. در این صور

 نموده است.

 

 جهت سوم: اقسام قطع

توانند جانشین قطع شوند؟ علماء برای ورود به در علم اصول این بحث طرح شده که آیا اماره و اصل می

را مستقالً بررسی نمایند. قطع تقسیم به طریقی و  اند تا جانشینی هریکاین بحث، اقسام قطع را نیز ذکر کرده

شود که در علم اصول تکلیف دو قسم است: موضوعی شده است. قبل از توضیح اقسام قطع، این مقدمه ذکر می

نام دارد؛ به عنوان مثال « تکلیف فعلی»یا « مجعول»نام دارد؛ و تکلیف جزئی که « جعل»تکلیف کلی که 

حکم جزئی یا مجعول « وجوب الحجّ علی زید»حکم کلی و جعل است، امّا « یعوجوب الحجّ علی المستط»

بما »حجّت است. یعنی قطع )هرچند « قطع»است. در بحث حجّیت نیز گفته شد بین علماء مفروغ عنه است که 

به ، منجّز است. منجزّیت قطع به این معنی است که اگر قطع به مجعول تعلّق گیرد، تکلیف فعلی «(هو احتمال

شود. در مقابل مجعول، اگر قطع به جعل تعلّق گیرد، منجّز تکلیف نیست. بنابراین در جایی برکت قطع منجّز می

با هم محقّق شوند. به عنوان مثال اگر « قطع به موضوع»، و «قطع به جعل»گیرد که قطع به تکلیف فعلی تعلّق می

طاعت نداشته باشد، قطع به تکلیف فعلی نخواهد داشت؛ زید قطع به جعل وجوب حجّ داشته باشد امّا قطع به است

اگر هم قطع به استطاعت داشته و قطع به جعل وجوب حجّ نداشته باشد، باز قطع به تکلیف فعلی نخواهد داشت؛ 

 پس فقط در جایی که هر دو قطع باشند، قطع به تکلیف فعلی محقّق خواهد شد.

 

 قطع طریقی و موضوعی

« قطع موضوعی»و « قطع طریقی»شود. تقسیم قطع به ، اقسام قطع توضیح داده میبا توجه به مقدمه فوق

 اولین تقسیمی است که برای قطع ذکر شده است:
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الف. قطع طریقی: قطعی که شارع آن را در موضوع تکلیف )مراد مجعول است(، اخذ نکرده است. یعنی 

است؛ به عنوان مثال اگر زید قطع به جعل اگر قطع هیچ نقشی در فعلیت تکلیف نداشته باشد، قطع طریقی 

وجوب حجّ و قطع به موضوع پیدا کند، قطع به وجوب حجّ بر خودش خواهد داشت. قطع به موضوع یعنی قطع 

به مکلّف بودن و قطع به استطاعت، که مکلّف همان انسان عاقل قادر بالغ ملتفت است. پس اگر زید قطع به جعل 

دا کرده، و قطع پیدا کند خودش مکلف و مستطیع است، قطع به وجوب حجّ بر وجوب حجّ بر مکلف مستطیع پی

خودش دارد. این قطع زید به وجوب حجّ بر خودش )یعنی قطع به مجعول(، قطع طریقی است؛ زیرا این قطع 

هیچ نقشی در فعلیت تکلیف ندارد. یعنی برای فعلیت تکلیف کافی است که زید مکلّف بوده و مستطیع باشد، و 

نیاز نیست زید قاطع به چیزی باشد تا تکلیف فعلی شود. پس این قطع در تنجّز نقش دارد، امّا در فعلیت تکلیف 

 نقشی ندارد.

ب. قطع موضوعی: قطعی که شارع آن را در موضوع تکلیف فعلی اخذ کرده باشد. یعنی اگر قطع موجب 

اگر زید قطع « ذا قطعت بحیاۀ ولدک، فتصدّقا»فعلی شدن تکلیف باشد، قطع موضوعی است؛ به عنوان مثال در 

به حیات ولد داشته باشد، تکلیف فعلی خواهد شد. پس اگر زید قطع به حیات ولد پیدا کند، قطع به وجوب 

کند. قطع به حیات ولد قطعی موضوعی است )زیرا اگر این قطع نباشد، تکلیف هم فعلی تصدّق بر خودش پیدا می

 وب تصدّق قطعی طریقی است )زیرا اگر این قطع نباشد هم تکلیف فعلی است(.نخواهد بود(، و قطع به وج

ها طریقی است و تأثیری در فعلیت تکلیف شود اکثر قطعبا توجه به این تقسیم و توضیح آنها، معلوم می

د های معدودی هم در شرع وجود دارندارد، مانند قطع زید به وجوب نماز ظهر بر خودش که طریقی است. مثال

که قطع موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، مانند اینکه فتوا دادن فقط بر مجتهد قاطع به احکام الهی جائز 

 است، و یا قضاوت کردن فقط بر قاطع به احکام الهی جائز است.

 

 11/10/95  57ج

 قطع موضوعی منجّز تکلیف نیست

ن تقسیم به نحو منع خلوّ، است. یعنی شود. ایهمانطور که گفته شد قطع تقسیم به موضوعی و طریقی می

اذا »ممکن است یک قطع نسبت به یک حکم، طریقی و نسبت به حکم دیگر موضوعی باشد. به عنوان مثال در 

اگر زید قطع به حرمت شرب یک مایع پیدا کند، این قطع نسبت به حکم حرمت « قطعت بحرمۀ شیءٍ، فتصدّق

 وضوعی است.شرب، طریقی و نسبت به حکم وجوب تصدّق م

به هر حال قطع موضوعی منجّز تکلیف نیست بلکه شرط فعلی شدن تکلیف است؛ امّا قطع طریقی موجب 

تنجّز تکلیف است )و در فعلی شدن تکلیف تأثیری ندارد(. در مثال فوق قطع به حرمت شرب، موجب فعلی 
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موجب تنجّز حرمت شرب است و کند؛ امّا همان قطع شدن وجوب تصدّق است امّا وجوب تصدّق را منجّز نمی

ای بگوید شرب این مایع حرام است، با اینکه قطع نیست امّا تکلیف در فعلیت آن تأثیری ندارد )مثالً اگر ثقه

 فعلی است(.

 آید که نسبت بین قطع موضوعی و قطع طریقی، عموم و خصوص من وجهاز توضیح فوق به دست می

 که« صدّقلدک فتواذا قطعت بحیاۀ »نند قطع به حیات ولد در مثال است. یعنی گاهی قطع فقط موضوعی است ما

قطع  ست ماننداریقی ططریقی نیست )زیرا تنجّز در حیات ولد معنی ندارد تا قطع منجّز آن باشد(؛ و گاهی فقط 

، ی استبه وجوب تصدّق در همان مثال؛ و گاهی نسبت به یک حکم طریقی و نسبت به حکم دیگر موضوع

قی و رب، طریشکه نسبت به حرمت « اذا قطعتَ بحرمۀ شیء فتصدّق»به حرمت شرب مایع در مثال  مانند قطع

 نسبت به حکم وجوب تصدّق، موضوعی است.

 شود:در مورد اقسام قطع و بحث از جانشینی اماره و اصل به جای قطع در مقاماتی بحث می

 

 مقام اول: اقسام قطع موضوعی

خوند آی ذکر شده است، که تقسیم مرحوم شیخ انصاری و مرحوم برای قطع موضوعی نیز تقسیمات

 شود:خراسانی اشاره می

 ریقی؛مرحوم شیخ فرموده است قطع موضوعی دو قسم دارد: قطع موضوعی صفتی؛ و قطع موضوعی ط

طع ق»طع قاگر مولی قطع را از آن حیث که صفتی قائم به نفس است، موضوع حکم شرعی قرار دهد، این 

رعی شع حکم خواهد بود؛ و اگر قطع را از آن حیث که نمایانگر و کاشف واقع است، موضو« فتیموضوعی ص

 خواهد بود.« قطع موضوعی طریقی»قرار دهد، این قطع 

مرحوم آخوند )با پذیرش تقسیم مرحوم شیخ( تقسیم دیگر نیز اضافه نموده است. ایشان فرموده است هر 

حکم شرعی باشند )یعنی واقع « تمام الموضوع»قی، ممکن است یک از قطع موضوعی صفتی و موضوعی طری

زنده بودن ولد مهمّ نیست، بلکه « اذا قطعت بحیاۀ الولد فتصدّق»نقشی در حکم شرعی ندارد(، مانند اینکه در 

حکم شرعی باشند )یعنی جزء « جزء الموضوع»تنها قطع به حیات موضوع حکم شرعی است؛ و ممکن است 

واقع یا مقطوع است(، مانند اینکه در مثال فوق حکم شرعی دو جزء دارد یعنی هم باید قطع دوم موضوع همان 

 .1به حیات باشد و هم باید ولد واقعاً زنده باشد، تا حکم شرعی فعلی شود
                                                           

دح و الثواب أو الذم و العقاب من دون أن القطع بالتکلیف أخطأ أو أصاب یوجب عقال استحقاق الم أنه قد عرفت:»263. کفایۀ االصول، ص1

أن یؤخذ شرعا فی خطاب و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقه ال یماثله و ال یضاده كما إذا ورد مثال فی الخطاب أنه إذا قطعت 

موجبا لذلك و أخرى  ء یجب علیك التصدق بکذا تارة بنحو یکون تمام الموضوع بأن یکون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأبوجوب شی
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 مراد از صفتی و طریقی بودنِ قطع

از توضیح در تقسیمات قطع موضوعی گفته شد گاهی قطع موضوعی، صفتی و گاهی طریقی است. قبل 

. به عنوان مثال 1شود که هر موجودی دارای جهات کثیره و عدیده استاین دو قسم، این مطلب تذکر داده می

زید دارای جهاتی مانند علم و قدرت و حیات و نطق و مانند آن است. این جهات واقعی هستند. قطع نیز دارای 

م وجود است )یعنی قطع، عرضی یا کیف متقوّم به جهات کثیره خواهد بود؛ زیرا قطع نیز یکی از موجودات عال

نفس است(. یکی از جهات و حیثیات قطع این است که عارض بر نفس شده و موجب آرامش و طمأنینه آن 

دهد. تفاوت قطع و شک شود؛ و جهت دیگر این است که موجب کاشفیتِ وراء خودش شده و آن را نشان میمی

دهد به خالف دیوار، و قطع نیز به وزان وار است؛ آینه خارج را نشان میدر این جهت نظیر تفاوت آینه و دی

 .2آینه، و شک هم به وزان دیوار است
                                                                                                                                                                                     

بنحو یکون جزءه و قیده بأن یکون القطع به فی خصوص ما أصاب موجبا له و فی كل منهما یؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه و 

نفسه و نورا آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به و ذلك ألن القطع لما كان من الصفات الحقیقیة ذات اإلضافة و لذا كان العلم نورا ل

لغیره صح أن یؤخذ فیه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصیة أخرى فیه معها كما صح أن یؤخذ بما هو 

 «.كاشف عن متعلقه و حاك عنه فتکون أقسامه أربعة مضافا إلى ما هو طریق محض عقال غیر مأخوذ فی الموضوع شرعا

د، و به ه وجود دارت عدیدمطلب مورد قبول است و حتی در ابسط موجودات )یعنی حقّ تعالی( نیز گفته شده حیثیا . در علم حکمت نیز این2

هات کثیره اوند این جدر خد همین سبب خداوند متعال دارای صفات مختلف مانند عالم، حیّ، قدیم، قادر، ابدی، ازلی، و مانند آن است. اگر

الح دارد، سفه سه اصطدر فل ذیرد. البته در حکمت گفته شده جهات کثیره در حقّ تعالی اعتباری )اعتبارینباشد ممکن نیست این صفات را بپ

تی مانند دارای صفا ال زیدکه مراد حکماء در این مورد اعتباری به معنای ساخته ذهن است(، و در سائر موجودات واقعی است. به عنوان مث

 .د آن است )البته ممکن سائر موجودات نیز جهات اعتباری داشته باشد(عالم، ناطق، حادث، حیوان، جوهر، و مانن

ال و خداوند متع رسد این کالم حکماء صحیح نیست؛ زیرا جهات کثرت در خداوند متعال هم واقعی است. یعنی جهات کثرت هم دربه نظر می

دات سائر موجو مّا درناشی از کثرت موجودات نیست ا هم در سائر موجودات واقعی است، با این تفاوت که در خداوند متعال جهات کثرت

ت رمثالً که قد نیست، جهات کثرت ناشی از موجودات کثیره است. بنابراین اتّصاف خداوند به قادریت و عالمیت ناشی از کثرت موجودات

یت شده ریت و عالمه قادبداوند متّصف موجودی غیر از خداوند متعال و علم نیز موجودی غیر از آن دو باشد و با اتّحاد این سه موجود خ

در  د شده است.در زی باشد؛ زیرا خداوند متعال عین قدرت و علم است. این بر خالف قدرت و علم زید است که موجب جهات کثیره واقعی

ین سه، اات هستند. وجوداند. یعنی زید و قدرت و علم هر سه از ماین مثال جهات کثیره ناشی از کثرت موجوداتی است که با هم متّحد شده

 اند و اصطالحاً اتّحاد در وجود دارند.موجودِ به یک وجود شده

م نباشد، هاگر ذهنی  ؛ زیرادر نتیجه قدرت و علم )و تمام جهات کثرت( در خداوند متعال نیز واقعی هستند و ارتباطی با ذهن انسان ندارد

 مّا در مورداباشد. به عبارت دیگر جهات کثرت همیشه واقعی هستند، شد( میخداوند متعال دارای قدرت )و تمام جهات کثرت که گفته 

 گردد )یعنی موجودات کثیره وجود دارند(.گردد، امّا در سائر موجودات به جهات حقیقی برمیخداوند به جهات حقیقی برنمی

اشد، که در این صورت باید گفته شود قطع قابلیت کشف . در مورد معنای کاشفیت دو احتمال وجود دارد: ممکن مراد همان نشان دادن واقع ب1

که در این صورت قطع همیشه حاکی هست. البته کند؛ و ممکن مراد همان حکایت و مرآتیت واقع باشد، دارد، زیرا قطع گاهی به واقع اصابه نمی
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با توجه به این مقدمه، موضوعی صفتی بودن قطع به این معنی است که شارع مقدّس آن را از این حیث که 

صفت را نداشت، موضوع حکم  موجب آرامش نفس است، موضوع حکم شرعی قرار داده است )یعنی اگر این

شد(؛ و موضوعی طریقی بودنِ قطع به این معنی است که شارع آن را از این حیث که ویژگی مرآتیت شرعی نمی

دارد، موضوع حکم شرعی قرار داده است )یعنی حیث حالت نفسانی و آرامش نفس، لحاظ نشده است(. به 

، معلوم است که صفت نفسی مهمّ نیست بلکه مرآتیت «فتاءاذا قطعت بحکم شرعی فیجوز لک اال»عنوان مثال در 

 مدّ نظر است.

م تما» همانطور که گفته شد هر یک از این دو قسم قطع موضوعی، ممکن است برای یک حکم شرعی

 باشند. بنابراین قطع موضوعی چهار قسم دارد.« جزء الموضوع»و یا « الموضوع

 

 قیمقام دوم: نیابت اماره و اصل از قطع طری

شوند؟ مراد د که آیا اماره و اصل هم جانشین قطع میشوپس از توضیح اقسام قطع، اصل بحث مطرح می

همان اصل عملی است. یعنی چیزی « اصل»چیزی است که شارع حجّت قرار داده است؛ و مراد از « اماره»از 

ست شرعی یا عقلی باشد، که شود. اصل ممکن اکه در فرض جهل به واقع، و عدم وجود اماره به آن تمسّک می

ها نسبت به یک حکم شرعی منجّز، و نسبت به حکم شرعی هر کدام منجّز یا معذّر است. البته برخی از اصل

نیز همانطور که گفته شد قطعی است که نسبت به حکم شرعی فقط « قطع طریقی»دیگر معذّر هستند؛ مراد از 

 طریقیت داشته، و در موضوع آن اخذ نشده است.

توانند نقش قطع طریقی را انجام دهند )قطع طریقی همانطور که بحث در این است که آیا اماره و اصل می

توانند معذّر و منجّز باشند(؟ توضیح داده شد، حجّت است یعنی معذّر یا منجّز است، پس آیا اماره و اصل هم می

منجّز هستند؛ امّا یک شبهه وجود دارد که  هیچ نزاعی وجود ندارد که اماره و اصل نیز حجّت بوده و معذّر و

 منجّز بودن آنها مستلزم تناقض است، که باید پاسخ داده شود.

 

                                                                                                                                                                                     

واقع است؛ و گاهی آینه در شیء تصرّف کرده و مثاًل  دهد که منطبق برباید دقّت شود که قطع نیز نظیر آینه است. گاهی آینه تصویری نشان می

دهد. مراد ما از کاشفیت همین دهد؛ قطع نیز گاهی واقع را نشان داده، و گاهی چیزی غیر از واقع را نشان میطول آن را کمتر یا بیشتر نشان می

 معنای دوم است.
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 شبهه منجّزیت اماره و اصل

اگر اماره و اصل جانشین قطع شوند، منجّز تکلیف خواهند بود. از یک طرف مشهور علمای اصول، برائت 

اند. یعنی عقوبت بر تکلیف فعلی غیر معلوم قبیح است؛ از طرف دهرا قبول نمو« قبح العقاب بالبیان»عقلی یعنی 

دیگر اگر اماره بر نجاست یک مایع قائم شود، شرب آن حرام بوده و عقاب کردن شخص شارب قبیح نخواهد 

بود، زیرا اماره هم حجّت و منجّز تکلیف است؛ بنابراین قاعده قبح عقاب با منجّزیت اماره و اصل تناقض دارد.  

یرا طبق منجّزیت اماره عقاب شخص شارب قبیح نیست؛ امّا طبق برائت عقلی، عقوبت شخص شارب قبیح ز

 است زیرا حرمت شرب برای مکلّف معلوم نیست.

 

 12/10/95  58ج

همانطور که توضیح داده شد منجّزیت اماره و اصل با قاعده قبح عقاب بدون بیان تنافی دارد؛ زیرا بیان در 

اند(، پس اگر اماره بر حرمت شرب یک مایع کردهعنی علم است )مشهور از قدیم اینگونه معنی میاین قاعده به م

قائم شود، از طرفی اماره منجّز است و عقاب شخص شارب قبیح نیست. از سوی دیگر علم به حرمت شرب 

 شود.ده جمع نمیوجود ندارد لذا عقاب شخص شارب قبیح است. این تناقض است، و منجّزیت اماره با این قاع

 

 های مختلف از شبههجواب

شود. شهید صدر این های متفاوتی داده شده، که به چهار جواب معروف اشاره میاز این اشکال جواب

 اجوبه را نقل نموده است:

 

 جواب اول: جعل تنجیز برای اماره

ره و اصل جعل مرحوم آخوند فرموده قاعده قبح عقاب بدون علم صحیح است، امّا شارع برای اما

منجّزیت کرده است )یعنی مسلک ایشان در حکم ظاهری جعل منجّزیت است(. بنابراین در جایی که خودِ شارع 

اماره را منجّز قرار داده است هرچند قاعده عقلی وجود دارد، امّا اماره هم منجّز خواهد بود. به عبارت دیگر در 

 شود.یطول جعل و اعتبار شارع، اماره واقعاً منجّز م

رسد اند که منجّزیت یک امر واقعی است و قابل جعل نیست؛ امّا به نظر میبرخی به این بیان اشکال کرده

این اشکال وارد نیست زیرا ممکن است در طول اعتبار یک امر واقعی محقّق شود. به عنوان مثال اسکناس واقعاً 
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)بر خالف ارزش طال که واقعی است بدون اینکه  دارای ارزش است، امّا ارزش آن در طول اعتبار عقالئی است

 .1در طول اعتبار باشد(

 

 جواب دوم: مؤدّای اماره به منزله واقع است

دانند مرحوم شیخ نیز با قبول قاعده عقلی )قبح عقاب بدون بیان(، مؤدّای اماره را نازل منزله واقع می

ای به ک تنزیل است(. به عنوان مثال اگر ثقه)یعنی مسلک ایشان در حکم ظاهری، جعل حکم مماثل و یا مسل

، در این صورت شارع مؤدای اماره را نازل منزله واقع نموده «شرب این مایع بر تو حرام است»زید خبر دهد 

است. زید هرچند نسبت به حکم واقعی علم ندارد، امّا نسبت به واقع تنزیلی علم دارد. وقتی علم داشته باشد 

 .2ن بیان شامل وی نبوده و عقوبت وی در صورت شرب مایع قبیح نیستقاعده قبح عقاب بدو

 

 جواب سوم: اعتبار علمیّت برای اماره

جواب دیگر از مدرسه میرزای نائینی است که مسلک اعتبار دارد. ایشان فرموده عقاب بدون علم قبیح 

اعتبار « یقین به بقاء»ستصحاب را اعتبار کرده است. به عنوان مثال ا« علم»است؛ امّا شارع اماره یا اصل را 

کرده است. در این صورت نیز هرچند علم به واقع حقیقۀً وجود ندارد، امّا علم تعبدّی وجود دارد. بنابراین عقاب 

 .3شخص مخالف، قبیح نخواهد بود. به عبارت دیگر دلیل اعتبار اماره یک نحوه حکومت بر این قاعده عقلی دارد

 

                                                           

عول فی باب ختار ان المجالجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی قد ا ان صاحب الکفایة )قده( فی بحث:»77، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

عذریة غیر معقول، جزیة و المل المنعلیه من قبل مدرسة المحقق النائینی )قده( بان جع األحکام الظاهریة هو المنجزیة و المعذریة، و قد استشکل

كان سهل  نشاء و إنها فاإلشارع، و إن أرید عنوان المنجزیة و مفهومإذ لو أرید واقع المنجزیة فهو حکم عقلی ال معنى لجعله من قبل ال

 «.یانبب بال المئونة إال ان مثل هذا اإلنشاء ال یعقل أن یکون مستتبعا للمنجزیة حقیقة ألنه على خالف قاعدة قبح العقا

ألمارة حقیقة لمؤدى اان التنزیل بحسب الما ذهبت إلیه مدرسة الشیخ األنصاری )قده( حیث ادعت :»78، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

 «.منزلة المقطوع ألن المؤدى اما حکم شرعی أو موضوع لحکم شرعی فیکون قابال لإلسراء الشرعی

ق درسة المحقو اما على مسالك المشهور فقد یجاب على الشبهة بجواب مبتن على تصورات م:»74، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ن دلیل الحجیة قد األمارة أل د بقیامان البیان المأخوذ عدمه موضوعا فی قاعدة قبح العقاب بال بیان قد تم و وج بأن یقالالنائینی )قده( و ذلك 

کون حاكما على ة العلم فیال منزلو هذا المدعى تارة یبین بلسان الحکومة و ان دلیل الحجیة ینزل الظن الخبری مث جعل األمارة علما و بیانا.

قعی. و إن شئت لظاهری أو الواا و أخرى یبین المدعى بلسان الورود و ان موضوع القاعدة هو البیان األعم من....  اب بال بیاندلیل قبح العق

 «.األعم من العلم الوجدانی و التعبدی فیجعل العلمیة لألمارة یتحقق فرد من هذا الجامع حقیقة قلت
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 : عقاب بر واقع نا معلوم قبیح استاشکال به سه جواب اول

 جواب یک ین سهسه جواب از شبهه تناقض منجّزیت اماره و قاعده قبح عقاب بدون بیان داده شد. به ا

شد، و یا کند، یعنی چه برای اماره جعل منجّزیت شده باها واقع تغییر نمیاشکال مشترک وارد است. با این بیان

عده عقلی است. قا نکرده نازل منزله واقع شده باشد، به هر حال حکم واقعی تغییراعتبار علمیّت شده باشد، و یا 

سه نظر،  ین با هرنابرابنیز ناظر به تکلیف واقعی نامعلوم است، یعنی عقاب بر تکلیف واقعی نامعلوم قبیح است. 

 هنوز علم به حرمت واقعی پیدا نشده و عقاب بر مخالفت با آن قبیح است.

 ا )حتی اگر فی نفسه صحیح باشند( موجب حلّ اشکال نخواهند شد.هپس این جواب

 

 جواب چهارم: شهید صدر و محقّق عراقی

، نیز جوابی مطرح شده است که در آن به نحوی در 2، و مرحوم شهید صدر1در کلمات مرحوم آقا ضیاء

ی آنها تصرّفی در قاعده قبح قاعده عقلی تصرّف شده است. هرچند این دو بیان کمی تفاوت دارند، امّا در هر دو

عقاب بدون بیان شده است تا شامل موارد وجود اماره یا اصل نشود. بنابراین اشکال تناقضی برطرف خواهد 

 شد. این دو جواب در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مفصالً بررسی خواهند شد.

 

                                                           

لخطاب الشبهة بان ا بعض كلمات المحقق العراقی )قده( محاولة للجواب على هذهثم انه یظهر من :»76، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

لواقعی المنجز عقال بالخطاب ا  نریدالظاهری فی مورد األمارة أو األصل امره مردد بین أن یکون مطابقا للواقع فیکون خطابا واقعیا منجزا، إذ ال

اً فهذا یعنی علوم وجدانملخطاب ان خطابا ظاهریا أجوف ال مالك وراءه. و بما أن أصل إال خطابا وراءه مالكات و مبادئ حقیقیة، و بین أن یکو

 ح العقاب بال بیان فاللقاعدة قب صداقیةانه على أحد التقدیرین و هو تقدیر مطابقة الخطاب للواقع یکون البیان ثابتا فی حقنا فیکون المقام شبهة م

 «.یصح التمسك بها

بد و  منا بها فالال بیان و سلانه لو تنزلنا عن إنکار قاعدة قبح العقاب ب فالصحیح فی العالج أن یقال:»75، ص4ج. بحوث فی علم االصول، 3

ال یرضى  ته فالمولىیر ثبوأن ال نسلم بها على إطالقها بل فی قسم مخصوص من األحکام و هو الحکم المشکوك الّذی ال یعلم بأنه على تقد

ی مورده فلّذی یعلم المشکوك ااهتمامه به كما فی مورد احتمال هالك المولى نفسه مثال، و اما الحکم الشرعی بتفویته حتى من الشاك لمزید 

بذلك مراجعة  ، كما یشهدلتفویتبأنه على تقدیر ثبوته فالمولى ال یرضى بتفویته فالعقل ال یحکم بقبح العقاب بل یحکم بالعقاب على تقدیر ا

ا القسم ورده من هذمیف فی لمذكور، و دلیل الحکم الظاهری المنجز یکون بحسب الحقیقة داال على ان التکلحکم العقالء فی مورد المثال ا

إللزامی عن الظاهری ا ل الحکمو وجه هذه الداللة قد یقرب بطریق اإلن، و ذلك بان یدعى كشف دلی فیرتفع موضوع القاعدة العقلیة ال محالة.

لى أن یضم إلى ذا موقوف عهال ان تبه حتى فی حال االشتباه لکونه معلوال عن هذه المرتبة من االهتمام، إاهتمام الشارع بالحکم الواقعی المش

و التصویب أو ر التضاد أع محذوالظاهری ال یعقل دف دلیل الحکم الظاهری البراهین المذكورة فی حقیقة الحکم الظاهری و التی تثبت ان الحکم

ه على تقدیر قعی المشتبم الوام ناشئ عن مالك التحفظ على الواقع و االهتمام به، فیعلم من ذلك بان الحکغیر ذلك فیه إال بافتراض انه حک

 «.لیةوجوده فی مورد الحکم الظاهری مما یهتم به المولى فیرتفع بالعلم بهذه القضیة الشرطیة موضوع القاعدة العق
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 اشکال جواب چهارم: این بیان پذیرش اشکال است

 بیان در ین دواو بیان در جمع حکم واقعی و ظاهری، اشکال حلّ نخواهد شد؛ زیرا با فرض صحّت این د

ود؛ شل منتفی اشکا حقیقت تسلیم در مقابل اشکال است، نه جواب از اشکال! یعنی صورت مسأله تغییر کرده، تا

 امّا با فرض قبول قاعده قبح عقاب این اشکال مورد پذیرش قرار گرفته است.

اند. فهمیده ه قدماءباشد، همانطور ک« علم»شکال با این پیش فرض است که بیان به معنی به عبارت دیگر ا

عنای میا « نجّزم»یا  «حجّت»در این صورت اشکال مورد قبول واقع شده و تنها اشاره شده که اگر بیان به معنی 

 دیگری باشد، این اشکال وارد نخواهد بود.

 

 ههجواب پنجم: نظر مختار در جواب از شب

منجّزیت  وباشد، محذوری نبوده و تنافی بین قاعده عقلی « علم»رسد هرچند بیان به معنی به نظر می

اشد، در ب« علیفتکلیف »اماره یا اصل وجود ندارد. توضیح اینکه اشکال ناشی از این است که متعلّق علم 

 حالیکه در قاعده عقلی اصالً متعلّق علم مشخص نشده است.

یکی از این دو امر باشد، اشکالی نیست: تکلیف فعلی؛ و یا حجّیت تکلیف فعلی؛ یعنی اگر  اگر متعلّق علم

علم به این دو نباشد، عقاب قبیح خواهد بود. در نظر علماء در علم اصول، تنها راه رفع عقوبت این است که 

زید قطع به حرمت شرب تعلّق گیرد، مانند اینکه « تکلیف فعلی»وجود داشته باشد. قطع ممکن است به « علم»

تعلّق گیرد، مانند « حجّت بر تکلیف فعلی»یک مایع و یا به وجوب حجّ بر خودش داشته باشد؛ و ممکن است به 

ای به زید خبر دهد از وجوب حجّ بر وی و یا به حرمت شرب یک مایع بر وی، که در این صورت زید اینکه ثقه

 ه حجّیت خبر ثقه قطع دارد.نسبت به تکلیف فعلی قطعی ندارد امّا نسبت ب

البته نحوه سومی هم ممکن است که واسطه رسیدن به قطع بیشتر شود، مانند اینکه استصحاب حرمت 

شرب مایع شود. در این صورت قطع به حرمت شرب یعنی تکلیف فعلی وجود ندارد، و قطع به حجّیت 

ی است(، امّا یک قطع در مرحله قبل استصحاب نیز وجود ندارد )زیرا استصحاب ظاهر یک دلیل است که ظنّ

وجود دارد. یعنی به عنوان مثال نسبت به استصحاب خبر زراره وجود دارد، که قطع به حجّیت این خبر وجود 

دارد )حتی ممکن است گفته شود قطع به وثاقت زراره هم نیست تا قطع به حجّیت خبر وی باشد، که در این 

گفته شود توثیق نجاشی در مورد زراره وجود دارد که موجب حجّیت  صورت باید به یک مرحله قبل رفته و

 شود؛ به هر حال به همین ترتیب باید به قطع رسید(.قول وی می

بنابراین علمی که در ذهن علماء بوده است به معنای قطع است. یعنی باید باالخره به قطع رسید تا 

است. تمام این کالم بر مسلک مشهور است که حجّیت  استحقاق عقاب پیدا شود، و بدون قطع نیز عقوبت قبیح
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دانند. با این توضیح می« بالواسطه»دانسته و حجّیت سائر حجج را به واسطه حجّیت قطع یعنی « بالذات»قطع را 

 شود.اگر بیان به معنی علم باشد و متعلّق آن تکلیف فعلی نباشد، مشکل حلّ می

 

 13/10/95  59ج

 ر علم اصولد« علم»تذییل: معانی 

، که عمال داردگیرد. این کلمه در معانی مختلفی استبسیار مورد استفاده قرار می« علم»در علم اصول لفظ 

 شود(:در علم اصول به چهار معنی ممکن است به کار رود )و گاهی موجب مغالطه می

صیب و ماعمّ از رود. قطع همان تصدیق جزمی الف. قطع: گاهی علم در اصول به معنی قطع به کار می

ی به معنا ورد علمموجود دارد، که در « علم اجمالی»مخطئ است. به عنوان مثال در علم اصول بحثی با عنوان 

ند رحوم آخواست )هرچند در برخی کلمات م« قطع اجمالی»است. یعنی این بحث در حقیقت در مورد « قطع»

 ه است(.ر رفتران معموالً علم اجمالی به کااز لفظ قطع اجمالی استفاده شده است، امّا در کلمات دیگ

ای از قطع به رود. یعنی در حصّهب. قطع مصیب: گاهی علم در اصول به معنای قطع مطابق واقع به کار می

رود. به عنوان مثال در بحث اخیر در مورد قاعده قبح عقاب بدون بیان، علم به همین معنی است. یعنی کار می

 ، قبیح است.1ت در مخالفت با تکلیفی که قطع مصیب به آن نیستقاعده این است که عقوب

ت که طمینان اسارود که شامل قطع و ج. اعتقاد قطعی یا اطمینانی: گاهی علم به معنای اعتقاد به کار می

که  ثال علمیمنوان هر یک ممکن است مصیب یا مخطئ باشند. اطمینان نیز به معنی ظنّ قریب به قطع است. به ع

ن ندارد آنان به به کار رفته است به همین معنی است. یعنی تکلیفی که مکلّف قطع یا اطمی« دیث رفعح»در 

م به حقّ عال ره در)هرچند این قطع یا اطمینان او خاطئ باشد(، رفع شده است. مثال دیگر در بحث حجّیت اما

الم کسی عد از ن بحث نیز مراخالف آن است، که گفته شده اماره در حقّ عالم به خالف حجّت نیست. در ای

 اشد(.باست که قطع یا اطمینان به خالف اماره دارد )هرچند این قطع یا اطمینان وی خالف واقع 

رود که شامل قطع و اطمینانی د. اعتقاد قطعی یا اطمینانیِ مصیب: گاهی علم به معنای اعتقاد به کار می

. به 2اند، معنای عرفی علم همین معنی استای فرمودههرسد همانطور که عدّ است که مصیب هستند. به نظر می

عنوان مثال در علم اصول از اشتراط علم در فعلیت تکلیف یا تنجّز تکلیف بحث شده است. مشهور اصولیون 

                                                           

اگر مکلّف  قبیح است. هی غیرف با آن مخالفت نماید، گاهی عقاب وی قبیح و گا. مقرّر: توضیح اینکه اگر شارع تکلیفی داشته باشد و مکل1ّ

 ارع تکلیفیشست که اتکلیف را بداند عقاب وی قبیح نیست؛ و اگر تکلیف را نداند عقاب وی قبیح است. به عبارت دیگر پیش فرض این 

 این قاعده همان قطع مصیب است.دارد، لذا علم به آن همیشه مصیب خواهد بود. بنابراین مراد از علم در 

 ت.فته اس. هرچند معنای چهارم معنای عرفی علم است، امّا در حدیث رفع به دلیل قرائن داخلی در معنای سوم به کار ر1
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دانند. در این بحث مراد از علم معنی عرفی آن علم را شرط فعلیت تکلیف ندانسته بلکه شرط حجّیت تکلیف می

 نای چهارم است.یعنی همین مع

ه باهی علم رود. گادّعا شده است که علم در اصول گاهی به معنایی غیر این چهار معنی نیز به کار می

ی ه این معنبرود. این مطلب صحیح است که گاهی اصولیون علم را یعنی منجّز و معذّر به کار می« حجّت»معنی 

که شامل « علم»علم مجازی است. یعنی اگر گفته شود رسد این معنی برای برند، امّا به نظر میبه کار می

 استصحاب یا خبر ثقه غیر مفید ظنّ نیز بشود، مجاز خواهد بود.

 است.« ئو مخط اعتقاد جازم اعمّ از مصیب»در مقابل علم، در اصول قطع فقط یک معنی دارد که همان 

 

 بندی بحث منجّزیت و معذّریتتتمه: جمع

ل یا مجعو جزئی به معنای معذّر و منجّز است. تکلیف فعلی که همان تکلیف همانطور که گفته شد حجّت

 نده با آنشود که منجِّزی برای آن وجود داشته باشد. در این صورت مخالفت کناست، در صورتی منجَّز می

در  .آن باشد شود که معذِّری برمستحق عقوبت است، یعنی عقاب وی عقالً قبیح نیست؛ و در صورتی معذَّر می

 این صورت مخالفت کننده با آن استحقاق عقاب ندارد، یعنی عقاب وی عقالً قبیح است؛

 

 منجّز و معذّر در نظر مشهور

شود، یعنی فقط قطع منجِّز بالذات است. است که موجب تنجیز تکلیف فعلی می« قطع»در نظر مشهور تنها 

شود تکلیف فعلی به وسیله علم تنجیز که گفته میآورد )از اینپس مخالفت با تکلیف مقطوع استحقاق عقاب می

شود علم مصیب مراد است(. در مقابل قطع تنها یک معذِّر برای تکلیف فعلی وجود دارد که یابد، معلوم میمی

. بنابراین اگر زید نسبت به یک تکلیف فعلی قاطع باشد آن تکلیف منجَّز، و اگر 1)یعنی عدم قطع( است« جهل»

 تکلیف معذَّر است.جاهل باشد آن 

تواند تنجیز میناست، یعنی هیچ مانعی برای آن نیست و کسی « علّی»و « حتمی»و « تنجیزی»تنجیز قطع 

 مّا شارعای نیست است، یعنی هرچند ذاتی بوده و جعل« تعلیقی»قطع را زایل نماید؛ به خالف تعذیر جهل که 

د، به تواند مانع معذّریت جهل شوشارع با جعل منجّز میرا سلب نماید.  تواند در برخی موارد معذّریت جهلمی

 عنوان مثال جاهلی که خبر ثقه بر تکلیف دارد معذور نیست.

                                                           

 ت.. البته در نظر مشهور قطع هم منجّز است و هم معذّر است، امّا روح کالم مشهور این است که جهل معذِّر اس1
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که از « زمتال»و « استحالۀ»و « علّیت»منجّزیت قطع از امور واقعی است نه اعتباری و یا وهمی، مانند 

ا ستصحاب یه یا اشود که چگونه شارع خبر ثقامور واقعی هستند. با توجه به این نکته، این سوال مطرح می

 اند:و دستهدکند؟ پاسخ این است که صفات واقعی ظهور را منجّز کرده و این صفت واقعی را در آن ایجاد می

ین دو ل تالزم بشوند. به عنوان مثاالف. واقعی واقعی: برخی از امور واقعی با جعل و اعتبار محقّق نمی

 .شود تالزم بین سنگ و حرارت را با اعتبار محقّق نمودنیست، یعنی نمیشیء قابل جعل و اعتبار 

« مالیت»شوند. به عنوان مثال ب. واقعی اعتباری: برخی از امور واقعی در طول جعل و اعتبار محقّق می

امری واقعی است، یعنی برخی اشیاء مورد رغبت مردم است و حاضرند از اموال خود در مقابل آن بدهند. به 

نوان مثال گوسفند مالیت دارد، امّا مگس و سوسک مالیت ندارد یعنی مردم حاضر نیستند آن را با بخشی از ع

« مال»یا « پول»اموال خود معاوضه کنند. مثال دیگر اینکه یک قطعه کاغذ مالیت ندارد، امّا اگر دولت آن را 

. بنابراین 1ی اموال خود را در مقابل آن بدهندکند، یعنی مردم حاضرند برخاعتبار نماید، واقعاً مالیت پیدا می

نیز دو امر واقعی هستند که گاهی در طور « هتک»و « احترام»شود. مالیت گاهی در طول یک اعتبار محقّق می

آیند. به عنوان مثال اگر در یک عرف کاله برداشتن هتک باشد، وقتی زید کالهش را یک اعتبار به وجود می

 قعاً هتک کرده است.مقابل کسی بردارد وا

ارع خبر شود. وقتی شمنجّزیت نیز مانند مالیت و هتک است، یعنی گاهی در طول یک اعتبار محقّق می

 ربخپس منجّزیت  واحد و استصحاب را حجّت قرار دهد، عقالً در مخالفت با آنها استحقاق عقاب وجود دارد.

 که واقعی واقعی است. ثقه و استصحاب واقعی اعتباری است بر خالف منجّزیت قطع

 

 14/10/95  60ج

ل نی در طوه )یعدر نظر مشهور، مجموع منجّزها پنج عدد است. از این بین فقط منجّزیت قطع ذاتی بود

شود. چهار فته میگ« حجّت عقلی»یا « منجّز عقلی»جعل و اعتبار نبوده( و قابل سلب نیست. به این منجّز، 

شود )زیرا می گفته« عیحجّت شر»یا « منجّز شرعی»عتبار هستند، که به آنها منجّز دیگر ذاتی نبوده و در طول ا

 حتی اگر عرفی یا عقالئی هم باشند، باید توسط شرع امضاء شوند(.

 

                                                           

ردم حاضر تبار کند، مکند. و یا اگر دولت برای مورچه و سوسک مالیت اعاپ کرده و اعتبار مالیت کند، مالیت پیدا نمی. اگر زید پولی چ2

 حدود است.مکن است نیز تواند اعتبار کند و محدوده چیزهایی که اعتبار مالیت برای آنها ممنیستند در مقابل آن مال دهند. پس هر کسی نمی
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 منجّزهای شرعی در نظر مشهور

اماره؛  ینان؛همانطور که گفته شد در نظر مشهور چهار منجّز شرعی وجود دارد که عبارتند از: اطم

 و احتیاط عقلی؛استصحاب؛ 

 گیرد زیرا برخیالف. اطمینان: عبارت از ظنّ قریب به قطع است. اطمینان تحت عنوان اماره قرار نمی

اند، همانطور که حجّیت قطع ذاتی است )البته برخی نیز منجّزیت اطمینان را شرعی منجّزیت آن را ذاتی دانسته

شود که در نزد آنها اطمینان نیز ، امّا این موجب نمیدانند(. هرچند حجّیت اطمینان نزد برخی ذاتی استمی

حجّت عقلی شود؛ زیرا در حجّت عقلی دو شرط وجود دارد: اوالً باید حجّیت آن ذاتی باشد؛ و ثانیاً قابلیت 

دانند نه علّی، یعنی سلب نداشته باشد؛ در حالیکه قائلین به حجّیت اطمینان، این حجّیت را به نحو اقتضاء می

دانند، لذا بر عدم جعل معذّر از سوی مولی است. بنابراین حجّیت اطمینان را ذاتی امّا قابل سلب می معلّق

 .1اطمینان نزد آنها نیز حجّت عقلی نیست

شود اعمّ از اینکه اماره اصولی ب. اماره: اماره حجّیت اعتباری دارد، یعنی در طول یک اعتبار محقّق می

 .2«سوق مسلمین»و « قاعده ید»؛ و یا اماره فقهی باشد مانند «رظهو»و « خبر ثقه»باشد مانند 

یک  شود. استصحابج. استصحاب: حجّیت استصحاب نیز اعتباری است یعنی در طول اعتبار محقّق می

 اصل شرعی است که گاهی منجّز تکلیف است، و گاهی معذّر تکلیف فعلی است.

ت اطمینان است، یعنی منجّزیت آن ذاتی امّا اقتضائی د. احتیاط عقلی: حجّیت احتیاط عقلی مانند حجّی

تواند جعل معذّر نماید، و مانع منجّزیت احتیاط عقلی شود. احتیاط عقلی فقط در دو مورد وجود است. شارع می

دارد: اول در جایی که شک در تکلیف فعلی به نحو شبهه حکمیه بوده و قبل از فحص باشد. به عنوان مثال اگر 

سیگار کشیدن حرام است، و هنوز فحص نکرده است )مجتهد در ادله، و عامّی در فتوای مجتهد فحص  زید نداند

؛ مورد دوم در 3کند(، باید احتیاط کند. در این مورد شارع ترخیص نداده است لذا وظیفه زید احتیاط استمی

کلیف فعلی باشد. به عنوان جایی است که شک در تکلیف فعلی به نحو شبهه موضوعیه بوده امّا شک در بقاء ت

مثال زید بعد از اینکه اذان ظهر شده و یک ساعت گذشت، شک کند که نماز خوانده یا نخوانده، که در این 

                                                           

را ذاتی  داند، اشتباه است؛ زیرا ایشان هرچند حجّیت اطمیناناند محقّق عراقی حجّیت اطمینان را عقلی مینموده پس اینکه برخی گمان. 1

 ست بلکهیجّت عقلی نن حاطمینا، امّا استما نیز هرچند حجّیت اطمینان را ذاتی به نظر دانند. دانند امّا آن را قابل سلب توسط شارع میمی

 .ت(اطمینان ممکن اسامّا سلب حجّیت از ، باشدحتی اگر سلب حجّیت از قطع ممکن نپس ست )سلب حجّیت از آن ممکن ا

 د بود.خواه« هیاماره فق»، و اگر دخالتی نداشته باشد «اماره اصولی». اگر اماره در استنباط حکم شرعی دخالت داشته باشد 2

در  ومین است(؛ ختار هل شبهه حکمیه قبل از فحص نیست )که نظر م. حدیث رفع شامل این مورد نیست؛ زیرا در نظر برخی این حدیث شام1

 تخصیص خورده است.« هلّا تعلّمت»نظر برخی نیز هرچند حدیث رفع شامل این مورد است، امّا توسط حدیث 
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صورت شک در بقاء تکلیف فعلی منجّز دارد. در این صورت باید احتیاط کند و تکلیف منجّز است زیرا شارع 

 د، منجّز شرعی تکلیف بوده و مقدّم بر احتیاط عقلی است(.)استصحاب نیز اگر جاری شو 1ترخیص نداده است

 

 تنجیز تکلیف توسط مدلول التزامی اماره

جود رعی وهمانطور که توضیح داده شد در نظر مشهور، در فرض جهل یعنی عدم قطع، چهار منجّز ش

نج منجّز جموعاً پمست، ا دارد: اطمینان؛ اماره؛ استصحاب؛ و احتیاط عقلی؛ با در نظر گرفتن قطع که منجّز عقلی

ه این ارد کددر شرع وجود دارد. فرض شود خبر زراره بر حرمت شرب عصیر عنبی داللت دارد، و زید قطع 

ای زید بر برمایع عصیر عنبی است. زید نسبت به حرمت شرب این مایع قطع ندارد )فرض شود که از این خ

دهد، می یع راحتمال تکلیف یعنی حرمت شرب این ماحتی اطمینان هم حاصل نشده است(. در این صورت زید ا

ست؟ از تکلیف منجّ و ظنّ به خبر هم دارد، و قطع دارد این مایع نیز عصیر عنبی است. در نزد مشهور کدامیک

دلول ، و ممنجّز این حکم، خبر زراره است. مدلول مطابقی خبر این است که شرب عصیر عنبی حرام است

نجیز ر موجب تامی خبزید( این است که شرب این مایع حرام است. بنابراین مدلول التزالتزامی )به واسطه قطع 

 تکلیف است.

و  ظر به جعلشود، زیرا مدلول مطابقی نادر تمام روایات، مدلول التزامی موجب تنجیز تکلیف واقعی می

 شود.حکم کلی است که تنجیز بردار نیست، و فقط حکم جزئی و مجعول منجَّز می

 

 ر و منجّز در نظر مختارمعذّ

« تمال نفسیاح»مان است. مراد از احتمال ه« احتمال»در نظر ما نیز تنها یک منجّز وجود دارد که همان 

نجیز ل موجب تکند. احتمااست نه احتمال عقلی. همین که احتمال به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن را منجّز می

سد. ه قطع بربد که داشته باشد و یا درجه بسیار قوی داشته باش تکلیف است اعمّ از اینکه درجه بسیار ضعیف

 شود.پس مرتبه قطع بودن تأثیری در تنجیز تکلیف ندارد، زیرا بدون آن هم تکلیف منجَّز می

منجّزیتِ احتمال ذاتی است یعنی در طول جعل نیست امّا قابل سلب هست؛ زیرا منجّزیت احتمال )حتی 

طع برسد( اقتضائی است، یعنی معلّق است بر اینکه شارع ترخیص یا معذّر جعل نکند. اگر به درجه قوی مانند ق

است. بنابراین منجّزیت قطع نیز تعلیقی خواهد بود. « ترخیص در مخالفت تکلیف محتمل»مراد از ترخیص مولی 

                                                           

؛ امّا نداده است صترخی . در موارد شک در بقاء تکلیف فعلی گاهی شارع ترخیص داده است و گاهی نیز ترخیصی نداده است. در مثال فوق2

حتیاط اچند بنابر عنی هراگر زید در مثال فوق نماز ظهر خوانده امّا شک کند وضو داشته یا نه، در این صورت شارع ترخیص داده است. ی

 عقلی باید نماز بخواند، امّا شارع توسط قاعده فراغ ترخیص داده است.
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عمرش تکالیف تفاوتی هم بین احتمال تفصیلی و اجمالی نیست. همین که انسان یک لحظه احتمال دهد در طول 

 شوند مگر ترخیصی از سوی شارع وجود داشته باشد.فعلی دارد، تمام تکالیف فعلی در حقّ وی منجّز می

 محی است،ر تساجهل )که در اصطالح ما همان عدم احتمال است(، فی الجمله عذر است. البته این تعبی

یف نجّز تکلدهد، ماحتمال تکلیف نمی زیرا در موارد جهل در حقیقت منجّز تکلیف وجود ندارد. یعنی کسی که

نجّز م وجود مبب عدسندارد تا نیاز به عذر داشته باشد، پس هرچند گاهی مکلّف معذور است امّا در حقیقت به 

 دار وجودائر ماست. به عبارت دیگر فعلیت تکلیف دائر مدار وجود موضوع در خارج است، و تنجّز تکلیف د

 .مال نباشد اصالً منجّزی نیست نه اینکه معذّر وجود دارداحتمال است. بنابراین اگر احت

؛ مراد از جهل عدم 1یابد: در جاهل مرکب؛ و در غافلجهل )یا عدم احتمال( فقط دو مورد تحقّق می

احتمال تفصیلی نیست، بلکه عدم احتمال اعمّ از تفصیلی و اجمالی است. یعنی اگر احتمال تفصیلی نباشد و از 

 جمالی هم خارج باشد، در این صورت تکلیف منجّز نخواهد بود و مکلّف معذور است.اطراف احتمال ا

 

 15/10/95  61ج

 

 تفاوت نظر مختار با نظر شهید صدر

ب قابل سل زیرا همانطور که در نظر مختار توضیح داده شد، حجّیت احتمال ذاتی هست، امّا عقلی نیست

ختار در ا نظر مت؛ امّ لیف، و معذّریت جهل )یا عدم احتمال( اساست. شهید صدر نیز قائل به منجّزیت احتمال تک

 دو نکته با نظر شهید صدر تفاوت دارد:

 

 تفاوت اول با نظر شهید صدر

داند. توضیح اینکه ایشان مولی را تقسیم به حقیقی و اعتباری شهید صدر فقط احتمال تفصیلی را منجّز می

کسی است که برایش جعل « موالی حقیقی»اجب است. کسی است که اطاعت وی و« مولی»نموده است. 

که برایش جعل مولویت شده است. حقّ الطاعه در موالی « موالی اعتباری»مولویت نشده است بر خالف 

است. موالی حقیقی فقط خداوند متعال است و سائر موالی « جعلی»، و در موالی اعتباری «حقیقی»حقیقی 

دسته است: موالی شرعی که جاعل در آنها خداوند متعال است مانند مولویت  اعتباری هستند. موالی اعتباری سه

انبیاء و ائمه علیهم السالم؛ و موالی عقالئی که جاعل در آنها عقالء هستند مانند مولویت حاکم و قاضی؛ و موالی 

                                                           

رسد ناسی نیز نظر می مّا بهاگر نیز جهل تحقّق دارد، که در مورد شخص ناسی است؛ . در نظر مشهور عالوه بر دو مورد فوق، در یک مورد دی1

 گردد.همیشه به یکی از جاهل مرکب یا غافل برمی
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موالی حقیقی  عرفی که جاعل در آنها عرف است مانند مولویت پدر و مادر؛ در نظر شهید صدر منجّز تکالیفِ

است )همانطور که در « قطع»)هرچند مرتبه پایینی از احتمال باشد(، و منجّزِ تکالیفِ موالی اعتباری « احتمال»

دانند(. بنابراین در مبنای ایشان اگر احتمال باشد که نبی دستور موالی اعتباری مشهور نیز قطع را منجّز می

 مال منجّز تکلیف نیست.مولوی )غیر بیان احکام شرع( داده، این احت

 «احتمال» رسد در موالی اعتباری نیزاختالف نظر مختار با نظر شهید صدر در این است که به نظر می

ائره دطاعه در قّ المنجّز تکلیف است. البته این اختالف صغروی است، زیرا کبرای ایشان مورد قبول است که ح

در  طاعه فقطقّ الح الطاعه دارد(. در نظر ایشان اعتبار جعل است )یعنی در هرجا مولویت جعل شده باشد حقّ

 رسد در تکالیف محتمله شده است.دائره تکالیف مقطوعه شده است، امّا به نظر می

 منجّز تکلیف است.« احتمال»در نتیجه در تمام موالی )حقیقی یا اعتباری( 

 

 تفاوت دوم با نظر شهید صدر

حتمال( عذر است. توضیح اینکه جاهل تقسیم به بسیط و مرکب و )یعنی عدم ا« جهل»در نظر شهید صدر 

و « جاهل مرکب»است، امّا « عالم»و « جاهل بسیط». در نظر مشهور تکالیف شرعیه مشترک بین 1شودغافل می

 تکلیف فعلی ندارند.« غافل»

ظر ت. در نیسننیز تکلیف فعلی دارند که منجّز « غافل»و « جاهل مرکب»در مقابل در نظر شهید صدر 

ه نیست. ب عقاب ایشان جهل )یعنی عدم احتمال(، همیشه عذر بوده و هیچ فرد غافل یا جاهل مرکبی، مستحقّ 

یع باشد، عاً مستطد واقعبارت دیگر تکلیف فعلی وجود داشته امّا در حقّ وی منجّز نیست. به عنوان مثال اگر زی

 رت تکلیفین صووب حجّ بر خودش داشته باشد، در اامّا قطع به عدم وجوب حجّ بر خودش، و یا غفلت از وج

 فعلی وجوب حجّ دارد که منجّز نیست.

شود. اگر رسد هر جهلی عذر محسوب نمیتفاوت نظر مختار با نظر شهید صدر در این است که به نظر می

ف فعلی بر آنها مقصّر باشند، تکلیف فعلی بر آنها منجّز است؛ و اگر قاصر باشند، تکلی« غافل»و « جاهل مرکب»

منجّز نیست؛ البته در نظر شهید صدر جاهل مرکب یا غافلی که مقصّر هستند نیز استحقاق عقوبت دارند، امّا این 

                                                           

ه نظر فته است. برار گرق. در علم اصول جاهل تقسیم به بسیط و مرکب و غافل و ناسی شده است. یعنی ناسی نیز در عرض سه عنوان دیگر 1

کمی حاهی در فقه گست. توضیح اینکه ایز همیشه تحت یکی از سه عنوان مذکور خواهد بود. این اشتباه ناشی از مباحث فقهی رسد ناسی نمی

راد جاهل و سائر اف اسی بودهفقط شامل ن« التعاد»برای ناسی وجود دارد که در جاهل غیر ناسی وجود ندارد. به عنوان مثال گفته شده حدیث 

 در بحث عقلی ی است.یکه در علم اصول، بحث از روایات و ظهور عناوین موجود در روایات نیست، بلکه بحث عقلرا شامل نیست. در حال

 امکان ندارد ناسی از این سه قسم خارج باشد.
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عقوبت به سبب قصور آنهاست. در نظر مختار نیز برای آنها استحقاق عقوبت هست، و این عقوبت به سبب 

 مخالفت با تکلیف فعلی منجّز است.

 

 دهدجاهل مركب كه احتمالی نمیتنجّز تکلیف بر 

ممکن است اشکال شود که در نظر مختار فقط احتمال منجّز تکلیف است، پس چگونه کسی که جاهل 

 دهد، نیز در صورت قصور تکلیف فعلی منجّز دارد؟مرکب است و احتمال تکلیف نمی

اینکه همین که انسان  پاسخ این است که احتمال منجّز تکلیف است هرچند احتمال اجمالی باشد. توضیح

حتی قبل بلوغ )در سنّ تمییز( احتمال دهد در طول عمرش تکالیف فعلی خواهد داشت، تمام تکالیف فعلی در 

 شوند.طول عمرش منجّز می

 

 تفاوت تقصیر و قصور

کند، بر جاهل ممکن است گفته شود احتمال اجمالی همانطور که تکالیف فعلی را بر جاهل مقصّر منجّز می

کند. بنابراین چه تفاوتی بین قاصر و مقصّر وجود دارد که در قاصر استحقاق نیست امّا در صر هم منجّز میقا

 مقصّر استحقاق عقاب هست؟

پاسخ این است که هرچند منجّزیت احتمال ذاتی است امّا این منجّزیت اقتضائی و قابل سلب از سوی 

قاصر هستند، ترخیص داده است؛ امّا اگر مقصّر باشند به شارع است. شارع در جاهل بسیط و مرکب و غافل که 

آنها ترخیص نداده است. بنابراین تکالیف فعلی در مورد جاهل قاصر منجّز نشده و استحقاق عقاب ندارد، امّا در 

 مورد جاهل مقصّر منجّز شده و استحقاق عقوبت دارند.

 

 18/10/95  62ج

 وعی طریقیمقام سوم: نیابت اماره و اصل از قطع موض

بحث در نیابت اماره و اصل از قطعی است که به سبب کاشفیت در موضوع تکلیف اخذ شده است. بحث 

 شود:ای ذکر میدر این مقام ضمن مسائلی مطرح خواهد شد، که قبل از آنها مقدمه
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 مقدمه: یقین در استصحاب

شارع است که در موضوع  است. استصحاب تعبّدی از سوی« استصحاب»مثال معروف این بحث در فقه 

اخذ شده است. اگر یقین به شیء و شک در بقاء همان شیء باشد، شارع تعبّد به بقاء آن « شک»و « یقین»آن، 

شیء نموده است. بنابراین موضوع استصحاب یقین به وجود شیء و شک در بقاء همان شیء است؛ به عنوان 

روز یکشنبه مورد شک باشد )زیرا این احتمال هست که زید  مثال اگر عدالت زید در روز شنبه مورد یقین، و در

معصیتی مرتکب شده باشد(، در این صورت شارع تعبّد به بقاء عدالت زید نموده است. یقین در استصحاب 

، و به مناسبت حکم و موضوع، معلوم است که این یقین به سبب کاشفیت و طریقیت است که 1موضوعیت دارد

 ت.موضوع قرار گرفته اس

 

 نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب

ن به عنوا شود یا نه؟در علم اصول بحث شده است که آیا اماره قائم مقام یقین مأخوذ در استصحاب می

 ، استصحابای خبر از عدالت وی در روز شنبه دهدمثال اگر در روز شنبه به جای یقین به عدالت زید، ثقه

؛ و هد شدطع مأخوذ در دلیل استصحاب شود، استصحاب عدالت جاری خواجاری است؟ اگر اماره جانشین ق

 اگر اماره جانشین آن قطع نباشد، استصحاب جاری نخواهد بود؛

این  قی شود، وتواند قائم مقام قطع موضوعی طریدر بین علماء اختالفی در کبرای بحث نیست که اماره می

ارد؟ یعنی ده از قطع دلّه حجّیت امارات داللت بر نیابت اماریا اعنه است؛ امّا بحث در این است که آکبرا مفروغ

به این  رای پاسخبارد؟ ددلیل حجّیت اماره همانطور که داللت بر حجّیت اماره دارد داللت بر نیابت از قطع نیز 

 وجود دارد:« سعهحکومت به تو»ای در مورد سوال نیاز به مقدمه

 

 نیست حکومت به توسعه، از انحاء جمع عرفی

وجود دارد. اگر دو دلیل متنافی باشند، با تصرّف « جمع عرفی»در مباحث تعارض ادلّه بحث تحت عنوان 

شود. یکی از انحاء جمع عرفی در یکی یا هر دو، تنافی برطرف شده لذا به هر دو یا یکی فی الجمله اخذ می

دلیل حاکم بر دلیل محکوم، است. در حکومت یک دلیل حاکم، و دیگری محکوم است. تقدیم « حکومت»

و « العالم الفاسق لیس بعالمٍ »وارد شده و سپس خطاب « اکرم کلَّ عالم»حکومت نام دارد. به عنوان مثال خطاب 

                                                           

ستصحاب ادر اند یقین فرمودهای از علماء مانند شهید صدر خواهد آمد که یقین در استصحاب موضوعیت دارد، امّا پاره. در آینده این بحث 1

ست؛ به اوضوع دلیل تیقّن ممدر نظر ایشان وجود . شته باشدوضوعیت دا، مهرچه در لسان دلیل بیاید ؛ زیرا اینگونه نیست کهموضوعیت ندارد

 باشد.نصیب باشد یا اعمّ از اینکه م ،به معنای علم جامع قطع و اطمینان است استصحاب یقین در روایترسد هر حال به نظر می
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شود. دلیل اول محکوم، و دلیل دوم حاکم است؛ زیرا به واسطه آن در وارد می« الفاسق لیس بعالمٍ »یا خطاب 

دیگر دلیل اول ظهور در وجوب اکرام عالم فاسق دارد، زیرا مطلق است. بعد شود. به عبارت دلیل اول تصرّف می

 شود.از وارد شدن دلیل دوم، این ظهور را نفی می

آن « عقد الحمل»، و گاهی در 1دلیل محکوم تصرّف کرده« عقد الوضع»در حکومت گاهی دلیل حاکم در 

است. به « تصرّف به توسعه»و گاهی « به تضییقتصرّف »نیز گاهی « عقد الوضع»کند؛ در تصرّف در تصرّف می

، تصرّف به تضییق در موضوع «الفاسق لیس بعالمٍ»و سپس بگوید « اکرم کلّ عالمٍ»عنوان مثال اگر مولی بگوید 

دلیل شده است. یعنی اگر دلیل حاکم نبود، ظهور خطاب اول در عموم بوده و اکرام همه علماء )حتی عالم فاسق( 

با ورود دلیل حاکم، این ظهور کنار رفته و وجوب اکرام برای عالم فاسق نخواهد بود. این  واجب بود؛ امّا

وارد شده و سپس « اکرم کلّ عالمٍ»حکومت به تضییق است؛ مثال برای حکومت به توسعه این است که خطاب 

نبوده و « هل عادلجا»وارد شود. در این فرض، خطاب اول شامل « کل عادل عالمٌ »و یا « العادل عالمٌ»خطاب 

کرد، امّا بعد از ورود دلیل حاکم وجوب اکرام جاهل عادل نیز ثابت وجوب اکرام برای جاهل عادل ثابت نمی

الصالۀ »شود. این حکومت به توسعه است. مثال فقهی نیز برای حکومت به توسعه وجود دارد مانند خطاب می

حاکم است. یعنی در دلیل اول اثبات طهارت در « صالۀٌ  الطواف بالبیت»که محکوم است، و خطاب « الّا بطهور

 نماز شده است، و در دلیل دوم اشتراط طهارت به طواف نیز توسعه داده شده است.

 

 شوددر حکومت به توسعه، تصّرف ثبوتی می

حاب استص در بحث استصحاب نیز از حکومت به توسعه استفاده شده است. توضیح اینکه موضوع دلیل

تا  لیل شده،دع این ت. اگر اماره نیز جانشین آن شود باید دلیل حجّیت اماره موجب توسعه در موضواس« یقین»

بر اینکه خ کند بر نیز ثابت شود. یعنی باید مثالً دلیل حجّیت خبر واحد داللت« اماره»حکم استصحاب برای 

 واحد نیز علم و یقین است.

ن دو دلیل نیست؛ زیرا حکومت از انحاء جمع عرفی ، جمع عرفی بی«حکومت به توسعه»رسد به نظر می

است. در جمع عرفی باید تصرّف اثباتی بین دو دلیل شود، و اگر تصرّف ثبوتی شود جمع عرفی نخواهد بود. این 

شده، پس حکومت به توسعه جمع عرفی نیست. توضیح اینکه « تصرّف ثبوتی»در حالیکه در حکومت به توسعه 

                                                           

ها آن« د الحملعق»ه و در نسبت به ادلّه احکام حاکم بود« الضرر»تصرّفی اثباتی است، به عنوان مثال قاعده « عقد الحمل»ف در . تصر1ّ

 کند. توضیح تصرّف اثباتی خواهد آمد.تصرّف می

رد، یعنی حمول دادر م تصرّف در موضوع احکام دارد؛ و مرحوم شیخ قائل است تصرّف« الضرر»کالس راهنما: مرحوم آخوند قائل است 

 وضو چه ضرری باشد و چه نباشد واجب است، امّا وجوب وضوی ضرری، نیاز به امتثال ندارد.
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شود که واقع معلوم شود؛ امّا کند بلکه بین دو دلیل طوری جمع میع ثابت است و تغییر نمیدر تصرّف اثباتی، واق

التکرم »، و سپس بگوید «اکرم کلّ فقیر»کند. به عنوان مثال اگر مولی بگوید در تصرّف ثبوتی، واقع تغییر می

ید هم باید اکرام شود، و سپس ، دو نحوه تصرّف ممکن است: اگر مولی از ابتدا در نظرش این باشد که ز«زیداً

اصطالحی است؛ امّا اگر از ابتدا « نسخ»شده است که همان « تصرّف ثبوتی»نظرش عوض شد، در این صورت 

نظر مولی این نباشد که اکرام زید واجب است، امّا تصمیم مولی این بوده که خطاب اول عامّ بوده و سپس در 

طلب »ت دیگر در این صورت مولی از ابتدا هم نسبت به اکرام زید خطاب جدایی زید را استثناء کند. به عبار

« تخصیص»که همان « تصرّف اثباتی»نداشته است هرچند خطاب عامّ بوده است. در این صورت « انشائی

شود نه تصرّف ثبوتی، زیرا اصطالحی است؛ در نتیجه همانطور که گفته شد در جمع عرفی فقط تصرّف اثباتی می

ع بین دو خطاب لفظی است بدون اینکه واقع تغییر کند. به عبارت دیگر یک واقع واحد با دو جمع عرفی جم

 خطاب بیان شده است.

 

 حکومت به تضییق جمع عرفی است، نه حکومت به توسعه

ه حکومت ب»شود که با توجه به توضیح جمع عرفی و توضیح اقسام حکومت، این نتیجه گرفته می

لیس  الفاسق» وارد شده و سپس خطاب« اکرم کلّ عالمٍ »عنوان مثال اگر خطاب  جمع عرفی است. به« تضییق

مت است، رخ داده است. این تخصیص به لسان حکو« تخصیص»وارد شود، در این فرض در حقیقت « بعالمٍ

ابراین (. بنیعنی حقیقت آن تخصیص است و تنها لفظ آن متفاوت است )یعنی حقیقۀً از افراد تخصیص است

 اثباتی است، و این یک جمع عرفی است.تصرّف 

اکرم کلّ »جمع عرفی نیست زیرا تصرّفی ثبوتی است. به عنوان مثال اگر خطاب « حکومت به توسعه»امّا 

شود؟ آیا با ورود خطاب وارد شود، چگونه بین این دو جمع می« العادل عالمٌ»وارد شده و سپس خطاب « عالم

ر خطاب اول اعمّ عالم و جاهل عادل است؟ اگر چنین کشفی شود این یک شود که مراد از عالم ددوم کشف می

رسد چنین کشفی نیست بلکه ظهور دلیل دوم در جعل و تکلیف جدید نحوه جمع عرفی است؛ امّا به نظر می

از این موارد  ، که درصیغه مبرز به دست مولی است رد، امّااوجود د «مبرز»انشاء نیاز به است. یعنی برای تحقّق 

است. بنابراین خطاب دوم ظاهر در جعل وجوب اکرام برای جاهل عادل است.  دهشمبرز تنزیلی استفاده 

کشف شود که مراد « الطواف بالبیت صالۀٌ»شود با ورود خطاب همینطور در مثال فقهی فوق نیز احتمال داده نمی
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« الطواف بالبیت صالۀٌ»؛ بلکه خطاب جامع بین نماز و طواف باشد« الصالۀ الّا بطهور»در خطاب « صالۀ»از 

 .1کند، با صیاغت که طواف نازل منزله نماز استیک جعل جدید است که طهارت را در طواف شرط می

ست اق یافته تحقّ بنابراین در این موارد، حکومتی )به عنوان جمع عرفی( وجود ندارد، بلکه جعل جدیدی

ت؛ ده شده اسهای بیان جعل جدید است، استفاکه یکی از راه که مبرز آن متفاوت است )یعنی از صیاغت تنزیل

د از افرا کومت یااز افراد ح« حکومت به توسعه»به خالف جعل اول که از صیاغت امر استفاده شده است(. پس 

 جمع عرفی نیست، بلکه جعل جدید و مستقلّی است.

 

 تبرای نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب، جعل جدید نیاز اس

با توجه به مقدمات فوق، معلوم شد که برای اینکه اماره قائم مقام قطع موضوعی مأخوذ در دلیل 

األمارۀُ »استصحاب باشد، نیاز به جعل جدیدی است که حکم به عدم نقض اماره با شکّ نماید مثالً گفته شود 

داشته و یقین موضوعی  البته این در صورتی است که یقین مأخوذ در موضوع استصحاب موضوعیت«. یقینٌ

. در این صورت در موضوع حکم استصحاب، یقین اخذ شده، و برای نیابت اماره از آن باید حکومت به 2باشد

توسعه داده شده و حکم استصحاب برای اماره نیز ثابت شود. حکومت به توسعه نیز همانطور که گفته شد، در 

ره استفاده شود که جانشین قطع است حکومت به توسعه حقیقت یک جعل جدید است. اگر از ادلّه حجّیت اما

 است که گفته شد نیاز به جعل جدید است.

 

 بندی: حکومت به توسعه، جعل جدید استجمع

ل قت جعدر مواردی که دلیل دوم لسان نظارت داشته و حکومت به توسعه داده شده است، در حقی

د شده جعل جدی« الطواف بالبیت صالۀٌ»و یا « عالمٌ العادل »جدیدی رخ داده است. در امثله فوق با خطاب 

ن تنزیل که با لساشامل جاهل عادل نیست، بل« عالم»شامل طواف نیست، و یا مفهوم « صالۀ»است؛ زیرا مفهوم 

 حکم جدیدی برای طواف و جاهل عادل جعل شده است.

                                                           

ول اشند، خطاب الم با. این مطلب در جایی است که دو خطاب مذکور، خطاب تشریع باشند؛ و اگر این دو خطاب در کالم امام علیه الس1

ارشاد « م کلّ عالمٍاکر»ب اب دوم نیز ارشاد به اشتراط طهارت در طواف است؛ و در مثال عرفی خطاارشاد به اشتراط طهارت در نماز، و خط

 نیز ارشاد به وجوب اکرام عادل در شریعت است.« العادل عالمٌ»به وجوب اکرام تمام علماء، و خطاب 

و  تصحاب است،لیل اسدداشته و وجود شیء موضوع . امّا اگر کسی مانند شهید صدر قائل شود یقین مأخوذ در دلیل استصحاب موضوعیت ن1

؛ حث خواهد شدخروج از محلّ ب است که شامل اماره هم هست،« حجّت»یا مانند برخی گفته شود یقین مأخوذ در دلیل استصحاب به معنای 

 زیرا در این صورت نیازی به نیابت نبوده و خودِ دلیل استصحاب شامل اماره هم خواهد بود.
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فهمد که یک حکم نمی« المٌ کلّ عادلٍ ع»و « اکرم کلّ عالمٍ »به عبارت دیگر عرف با نظر به دو خطاب 

فهمد که دو تشریع تشریع شده است که موضوع آن اعمّ )از عالم و عادل جاهل( است؛ بلکه عرف اینگونه می

کند، زیرا در جمع عرفی نباید در مفاهیم اتّفاق افتاده است. بنابراین عرف بین این دو خطاب جمع عرفی نمی

 .1شوداطالق یک مفهوم تصرّف می )مانند مفهوم عالم( تصرّف شود، بلکه در

ود دومی وج ه جعلنتیجه نهایی این است که برای نیابت اماره از یقین مأخوذ در دلیل استصحاب نیاز ب

ن ماره چنیاجّیت حدارد )یعنی برای نیابت نیاز به جعل جدید عالوه بر حجّیت اماره است، و از صرفِ دلیل 

، امّا اشته باشدظارت به دلیل استصحاب دنز مولی صادر شود هرچند لسان شود(. اگر خطابی انیابتی استفاده نمی

 شود زیرا حکومت به توسعه همیشه جعل مستقلّ و جدیدی است.جعل جدید محسوب می

 

 19/10/95   63ج

 نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی

فکیک رای تدارد. ببحث از نیابت اماره از قطع موضوعی طریقی بحث مفیدی است که حیثیات مختلفی 

 جهات مختلف بحث، در ضمن سواالتی بحث پیش برده خواهد شد:

 

 سوال اول: نیابت نزد عقالء

زد طور که نشود )همانسوال اول این است که آیا نزد عقالء هم اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می

ال هر احتم ه طبقال وجود دارد، کعقالء اماره قائم مقام قطع طریقی هست(؟ در مراد از این سوال دو احتم

 جواب داده خواهد شد:

ریقی طالء قطع ین عقبالف. نیابت بین عقالء: ممکن است سوال اینگونه مطرح شود که با توجه به اینکه در 

 شود؟یهم م و موضوعی وجود دارد، آیا اماره همانطور که جانشین قطع طریقی است، جانشین قطع موضوعی

وجود ندارد. توضیح اینکه به « قطع موضوعی»وال صحیح نیست؛ زیرا در بین عقالء پاسخ این است که س

حسب استقراء حکمی در بین عقالء پیدا نشد که در موضوع آن قطع اخذ شده باشد. یعنی در بین عقالء قطع فقط 

ی قطع جهت طریقیت دارد. با تسلّم اینکه قطع موضوعی هم در احکام عقالئیه باشد، اگر عقالء در حکم

                                                           

جوب ویعنی حکم  خواهد شد؛ناعمّ محقّق  هم تشریع شداب جاهل عادل «عالم»از  مراد مولی حتی اگراید توجه شود در این موارد . البته ب2

بوده و مبرز الم عرفی نعز مفهوم اراده هردو اکه در حالیباید عرفی باشد، اکرام برای عالم و عادل جاهل نخواهد بود؛ زیرا مبرز در هر انشاء 

 .ی نخواهد بود، پس جعل اعمّ محقّق نخواهد شداین جعل عرف
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دهند که موضوع آن اعمّ باشد موضوعی داشته باشند، و بخواهند اماره جانشین شود، از ابتدا یک جعل انجام می

 .1باشد()مثالً موضوع آن حجّت بوده و شامل قطع موضوعی و اماره می

 ازه یکی رضی کب. نیابت در یکی از موالی عقالئیه: ممکن است سوال اینگونه مطرح شود که آیا در ف

ثال عنوان م شود؟ بهموالی عقالئیه در موضوع حکم خود قطع را اخذ نماید، باز هم اماره جانشین آن قطع می

ن قطع آوضوع فرض شود در بین عقالء، حاکم و قاضی مولویت دارند. اگر قاضی به زید حکمی کند که در م

ره هم ورت اماص، در این «ای داریاگر قطع به حکمی خاصّ پیدا کردی، چنین وظیفه»اخذ شده باشد مانند 

 تواند جانشین این قطع شود؟می

عل جکند؛ زیرا از طرفی هر حکمی توسط مولی پاسخ این است که اماره نیابت از چنین قطعی نمی

ء، ر بین عقالشود، و در جانشینی نیز جعل دومی نیاز است که باید توسط مولی جعل شود؛ و از طرف دیگر دمی

جدیدی  قالء جعلهم ع  ندارد در اوامر موالی دیگر تصرّف نماید؛ با توجه به این دو نکته اگرهیچ موالیی حقّ

 معنی خواهد بود.در مورد اماره نمایند، ربطی به جعل قاضی نخواهد داشت. بنابراین نیابت بی

 سوال دوم: نیابت در امارات امضائیه

ل یلآیا از آن د ز امارات عقالئیه داللت کند،سوال دوم این است که اگر دلیلی شرعی بر امضای یکی ا

ئیه از ماره عقالاشود؟ به عبارت دیگر دلیل شرعی داللت بر نیابت نیابت اماره عقالئیه از قطع هم استفاده می

 قطع طریقی دارد، امّا آیا داللت بر نیابت از قطع موضوعی طریقی هم دارد؟

( به یل امضاءیا دل)ح داده شود. امضای یک اماره عقالئی برای پاسخ به این سوال باید دلیل امضاء توضی

 دو شکل ممکن است:

کند. سکوت می سکوت الف. امضاء با دلیل لبّی: یعنی یک اماره عقالئیه وجود دارد که شارع در مقابل آن

فظ لر یک ظهو)ت است نزد عقالء اماره و حجّ« ظهور»شارع ظهور در امضای اماره عقالئیه دارد. به عنوان مثال 

ز عمل اند. یعنی ادهیا یک فعل یا ظهور حال(، که شارع و ائمه علیهم السالم در مقابل حجّیت ظهور سکوت نمو

ت ز حجّت اسشود ظهور در دائره احکام شرعی نیبه ظهور، ردع یا منع نشده است. از سکوت شارع استفاده می

 ت؛و شارع اماریت آن را پذیرفته است. سکوت دلیلی لبّی اس

ب. امضاء با دلیل لفظی: یعنی یک اماره بین عقالء وجود دارد که شارع نیز در خطابی حجّیت و اماریت 

آن را بیان نماید. به عنوان مثال خبر واحد بین عقالء اماره و حجّت است، که شارع مقدّس نیز حجّیت آن را در 

مفهوم آن )نزد قائلین به داللت آیه بر حجّیت  آیه نبأ مطرح نموده است. آیه نبأ دارای منطوق و مفهوم است که
                                                           

بل که ت از جعل قین صور. اگر ابتدا موضوع حکم عقالئی قطع باشد و سپس تصمیم گرفته شود اماره نیز همین حکم را داشته باشد، در ا1

 د.مّ خواهد بوبا موضوعی اع کنند. به هر حال جعل آنهافقط موضوعش قطع موضوعی بود، رفع ید کرده و جعل جدیدی با موضوع اعمّ می
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خبر واحد( داللت بر حجّیت خبر عادل دارد. بنابراین آیه نبأ امضای این اماره عقالئی است )پس اینگونه نیست 

که به لفظ امضاء دلیلی شرعی وجود داشته باشد، بلکه همین که یک اماره عقالئی توسط دلیل شرعی مطرح 

 شود(.امضاء محسوب میشود، آن دلیل شرعی 

عقالئیه، داللت بر نیابت اماره از قطع موضوعی  رسد دلیل امضای امارهبا توجه به این نکته به نظر می

طریقی ندارد؛ زیرا دلیل لبّی )یعنی سکوت شارع در مثال فوق( لسانی ندارد، و نهایت ظهور آن در این است که 

حجّیت اماره عقالئی به این معنی است که جایگزین قطع طریقی  شارع اماره عقالئی را حجّت قرار داده است.

شود، امّا سکوت ظهوری در نیابت اماره از قطع موضوعی ندارد. به عبارت دیگر دلیل لبّیِ امضاء، نسبت به می

قطع موضوعی طریقی ساکت است، و قدر متیقّن آن نیابت اماره از قطع طریقی است. یعنی اگر دلیل حجّیت اماره 

داللت بر نیابت اماره از قطع طریقی نکند به طریق اولی داللت بر نیابت اماره از قطع موضوعی هم نخواهد کرد. 

بنابراین قطعاً دلیل حجّیت اماره داللت بر نیابت اماره از قطع طریقی خواهد داشت. یعنی اگر اماره حجّت شده، 

حجّت شده است به لحاظ کاشفیت است پس نیابت  به لحاظ طریقیت و کاشفیت است )به عنوان مثال اگر ظهور

کند؛ امّا امضاء حجّیت ظهور به معنی اثبات حکم استصحاب از قطع طریقی که فقط نقش کاشفیت دارد، نیز می

 برای ظهور نیست(.

دلیل لفظی نیز داللت بر نیابت اماره از قطع موضوعی ندارد؛ زیرا مفهوم آیه نبأ داللت دارد خبر عدل 

ن قطع طریقی است، امّا داللت ندارد که جایگزین قطع موضوعی هم باشد. توضیح اینکه در جایی که جایگزی

خطاب مطلقی وارد شده و ارتکازی بر خالف اطالق آن در بین عرف و عقالء وجود دارد، این ارتکاز مانع انعقاد 

فقط کاشفیت و طریقیت و منجّزیت اطالق است. با توجه به این کبرا، در محلّ بحث نیز نزد عرف و عقالء قطع 

دارد امّا حیثیت موضوعیت ندارد )زیرا در احکام عقالئیه قطع موضوعی وجود ندارد(. بنابراین حتی اگر آیه نبأ 

در مقام بیان هم باشد، این ارتکاز مانع انعقاد اطالق آن است. یعنی مفهوم آیه فقط داللت بر نیابت خبر واحد از 

 طالق ندارد که اماره از قطع موضوعی هم نیابت کند.قطع طریقی دارد، و ا

 

 سوال سوم: جعل طریقیت و موضوعیت با یک تشریع

سوال سوم این است که آیا ممکن است با یک تشریع و جعل، برای اماره هم جعل طریقیت و هم جعل 

وضوعیت برای موضوعیت شود تا نیابت از قطع طریقی و موضوعی نماید؟ به عبارت دیگر جعل طریقیت و م

 اماره با یک تشریع ممکن است؟

اند. بدون اشاره به اقوال دانند، و برخی نیز آن را ممکن دانستهبرخی مانند مرحوم آخوند آن را محال می

 شود.و استدالل هر گروه، پاسخ این سوال توضیح داده می
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 معنای نیابت اماره از قطع طریقی و موضوعی

شود برای اینکه اماره جایگزین قطع طریقی شود، شارع چه کاری باید انجام  به عنوان مقدمه باید بررسی

 دهد؟ و برای اینکه جایگزین قطع موضوعی طریقی شود، چه کاری باید انجام دهد؟

 

 معنای نیابت اماره از قطع طریقی

گاهی و « واقعی واقعی»امری واقعی است. امور واقعی گاهی « منجّزیت»همانطور که توضیح داده شد 

شود( هستند. نزد علماء اصول، )یعنی امری واقعی که در طول یک اعتبار و جعل، محقّق می« واقعی اعتباری»

واقعی واقعی است. یعنی اگر قطع به تکلیف فعلی تعلّق گیرد در مخالفت آن استحقاق عقوبت « قطع»منجّزیت 

 است.

داللت بر تکلیف فعلی نماید، در مخالفت با  ذاتی نیست، یعنی اگر یک اماره« اماره»در مقابل منجّزیت 

مفاد آن )قبل از اینکه شارع آن اماره را حجّت کند( استحقاق عقوبت نیست. برای اینکه مخالفِ مفاد اماره نیز 

مستحق عقاب شود، باید مولی برای آن اماره نیز منجّزیت جعل نماید. در جعل منجّزیت نیز تفاوتی وجود ندارد 

و « اعمل بخبر الثقۀ»های مختلف استفاده شود. به عنوان مثال اغت انشاء یا خبر و یا از صیاغتکه نیست از صی

و یا « اعتبرتُ خبر الثقۀ قطعاً »)که صیاغت تنزیل است(، و یا « خبر الثقۀ قطعٌ »و یا « جعلتُ خبر الثقۀ حجّۀً »یا 

انّی احاسبُ عبیدی علی »و یا «  خبر الثقۀانّی اعتبرتُ»)که اخبار است(، و یا « مؤدی خبر الثقۀ مؤدی القطع»

 و مانند آنها، همه موجب منجّزیت خبر ثقه خواهند شد.« اساس خبر الثقات

به هر حال نیابت اماره از قطع طریقی در منجّزیت است، پس اگر اماره منجّز شود نیابت از قطع طریقی 

 کرده است.

 

 معنای نیابت اماره از قطع موضوعی

شود که وضیحاتی که در مورد نیابت اماره از قطع مأخوذ در استصحاب داده شد، معلوم میبا توجه به ت

برای نیابت اماره از قطع موضوعی باید حکمی جدید )مماثل حکمی که برای قطع موضوعی جعل شده است(، 

به بقاء کند در توسط شارع برای اماره نیز جعل شود. به عنوان مثال در استصحاب باید شارع مکلّف را متعبّد 

مورد چیزی که اماره بر آن داللت دارد. در این فرض نیز صیاغت تعبیر شارع مهمّ نیست، ممکن است گفته شود 

)که لسان تنزیل دارد(، به هر حال این خطاب « خبر الثقۀ یقینٌ»، و یا گفته شود «التنقض خبر الثقۀ بالشکّ»

 جعل جدید خواهد بود.
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 وارد در حقیقت به معنای جعل حکم جدید برای اماره است.بنابراین نیابت در این م

 

 وحدِت مبرز ممکن است، و وحدتِ تشریع محال است

با توجه به توضیح نیابت اماره از قطع طریقی و موضوعی، آیا هر دو نیابت با تشریع واحد ممکن است؟ 

 مراد از تشریع وجود دارد:برای پاسخ به این سوال نیاز است معنای تشریع معلوم شود. دو احتمال در 

الف. ابراز: اگر مرد از تشریع همان ابراز باشد، در این صورت ممکن است با یک مبرز دو نیابت برای 

اماره جعل شود. توضیح اینکه تشریعات و انشاءات متعدّد توسط یک مبرز ممکن است. به عنوان مثال اگر به 

این مالت را »و « این عبد را از طرف تو عتق کردم»، و «فروختم این کتاب را به این قیمت به تو»زید گفته شود 

و انشاءات دیگر مانند « این خانه را به این قیمت در این مدّت به تو اجاره دادم»و « از طرف تو وصیت کردم

دهای ، با یک ابراز تمام انشاءات )انشاء قبول در تمام در عق«قبلتُ الجمیع»آنها، در این صورت اگر زید بگوید 

شود. در این مثال انشاء متعدّد، امّا مبرز واحد است. بنابراین چند جعل و انشاء، توسط یک مبرز فوق( محقّق می

امری معقول است. لذا در محلّ بحث نیز شارع ممکن است دو جعل )جعل حجّیت برای اماره، و جعل حکم 

که این « خبر الثقۀ قطعٌ »عنوان مثال گفته شود  جدید برای اماره( داشته باشد که با یک مبرز، محقّق شوند. به

ابراز برای جعل حجّیت برای خبر واحد، و ابراز برای جعل حکم مماثل )مثالً حکم مماثل استصحاب( برای خبر 

 واحد باشد.

ب. نفسِ جعل: اگر مراد از تشریع، خودِ جعل و انشاء حکم باشد، در این صورت محال است که دو 

محقّق شود؛ زیرا در این موارد دو جعل وجود دارد که نیاز به دو انشاء دارند، و با یک انشاء تشریع با یک جعل 

دو جعل محقّق نخواهد شد. یعنی جعل حجّیت برای خبر واحد، و جعل حکم مماثل برای آن، دو انشای کامالً 

یک جعل، دو جعل محقّق  متباین هستند که محال است با یک انشاء محقّق شوند. به عبارت دیگر محال است با

 شود.

 رسد قائل به استحاله نظر به جعل داشته است، و قائل به امکان نظر به ابراز داشته است.به نظر می

 

 22/10/95  64ج

 مالك وحدت و تعدّد در تشریع

همانطور که گفته شد با تشریع واحد ممکن نیست طریقیت و موضوعیت معاً برای اماره جعل شود. هر 

تواند چندین قصد داشته و با یک مبرز، ابراز نماید. در این صورت به نیاز به قصد و ابراز دارد. مولی میانشائی 
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، ابراز واحد باشد ممکن است؛ امّا اگر «تشریع واحد»شود. در نتیجه اگر مراد از عدد قصدها، تشریع محقّق می

 مراد جعل واحد، ممکن نیست.

کم حمتأخّرین هر  ابطه در وحدت و تعدّد جعل چیست؟ در بینشود که ضاکنون این سوال مطرح می

عدّد باشد. مالک تمی« مجعول یا حکم جزئی»، و «جعل یا حکم کلی»، و «انشاء یا تشریع»دارای سه مرحله 

ح اذان صب لحظه تشریع، تعدّد مجعول نیست زیرا کثرت مجعول ناشی از کثرت موضوع است. به عنوان مثال در

 نماز به وجوب از واجب است و بر بکر یک نماز و بر هر مکلف یک نماز واجب است در حالیکهبر زید یک نم

ل رت در جعبع کثتشریع واحد است؛ همینطور مالک تعدّد تشریع، تعدّد جعل نیست زیرا کثرت در حکم کلی تا

 است؛ بنابراین برای تعدّد در تشریع صوری وجود دارد:

والیی مثال اگر وان مء محقّق شود، دو تشریع نیز محقّق خواهد شد. به عنالف. تعدّد انشاء: اگر دو انشا

ست ااء واجب مام فقرت، در این صورت اکرام «اکرم الفقیر العادل»، و سپس بگوید «اکرم الفقیر الفاسق»بگوید 

 اید وه نمتوانست از یک انشاء استفاد)فرض این است که فقیر فقط دو حصّه فاسق و عادل دارد(. مولی می

یف، دو وجوب،  دو تکلواقعاً ، امّا در این مثال از دو انشاء استفاده نموده است. در این مورد«اکرم الفقیر»بگوید 

 و دو طلب وجود دارد. برای این نحوه جعل، کافی است که در دو تشریع حکمتی باشد.

شود. به عنوان مثال یمقّق تشریع مح ب. تعدّد متعلّق: اگر یک انشاء باشد، امّا دو متعلّق داشته باشد نیز دو

در فرضی  این مثال استفاده شده است، امّا دو تشریع وجود دارد. البته از یک انشاء« علیکم الصالۀ و الصیام»در 

اگر  ود؛ و یااحد شاست که جامعی بین صالۀ و صیام نباشد تا متعلّق جامع در نظر گرفته شود و تشریع نیز و

 اشد مدّ نظر مولی نباشد. در این صورت هم تشریع متعدّد خواهد شد.جامعی وجود داشته ب

د. شق خواهد محقّ ج. تعدّد عنوان در موضوع: اگر موضوع طلب از حیث عنوان دو تا باشد، نیز دو تشریع

ب علی یج»د توضیح اینکه گاهی موضوع از حیث مصداق متعدّد است )امّا از حیث عنوان واحد است( مانن

که مجعول نیست بل تعدّد، که در این مثال مکلف دارای مصادیق متعدّد و کثیری است، امّا تشریع م«جّالمکلف الح

شد(  د خواهدمتعدّ  متعدّد است؛ امّا گاهی موضوع از حیث عنوان متعدّد است )و به تبع آن از حیث مصداق هم

شود. قّق مییع و دو طلب مح، که در این صورت دو تکلیف و دو تشر«یجب علی زید و بکر الصیام»مانند 

 بنابراین اگر موضوع از حیث عنوان متعدّد شود، نیز تشریع متعدّد خواهد شد.

در بحث ما )جعل طریقیت و موضوعیت برای اماره، به جعل واحد( تشریع متعدّد است، از این جهت که 

ت و هم جعل حکم مماثل قطع . یعنی متعلّق جعل شارع، هم حجّیت برای اماره اس1متعلّق تکیلف متعدّد است

                                                           

شریع وجب تعدّد ترسد تعّدد جعل در این موارد از باب تعدّد حکم است. یعنی امر چهارمی وجود دارد که م. کالس راهنما: به نظر می1

 شود.می
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موضوعی )مانند استصحاب( برای اماره است. بنابراین با یک تشریع باید حجّیت برای اماره جعل شود )تا اماره 

قائم مقام قطع طریقی باشد(، و استصحاب هم برای اماره جعل شود )تا اماره قائم مقام قطع موضوعی شود(، که 

 شریع است تا هر دو متعلّق جعل شوند.این ممکن نیست؛ زیرا نیاز به دو ت

 

 بندیجمع

به هر حال همانطور که گفته شد جعل طریقیت و موضوعیت برای اماره با تشریع واحد محال است. این 

خطاب »مواجه نیستیم، بلکه با « خطاب تشریع»بحث، بحثی ثبوتی است؛ امّا در واقع در دائره احکام شرعی با 

ان کالم معصوم علیه السالم است. کالم تبلیغی نیز تشریع حکم شرعی نیست، بلکه مواجه هستیم که هم« تبلیغ

 ارشاد به احکام و تشریعات الهی است.

ای با توجه به این نکته واضح است که با کالم تبلیغی ممکن است ارشاد به چندین جعل شود و استحاله

در حالیکه داعی ایشان هم این « الخبر قطع»ایند وجود ندارد. به عنوان مثال ممکن است امام علیه السالم بفرم

باشد که در شرع برای خبر واحد حجّیت جعل شده، و هم این باشد که استصحاب برای خبر جعل شده است. 

 البته اینکه در روایات چنین ارشادی وجود داشته باشد، نیاز به کار فقهی دارد.

به تشریع واحد ممکن « حکمی مماثل برای اماره» و تشریعِ« حجّیت»در نتیجه در بحث ثبوتی، تشریعِ 

نیست، امّا به مبرز واحد ممکن است. در بحث اثباتی نیز ممکن است امام علیه السالم با یک خطاب، ارشاد به 

 هر دو تشریع نمایند.

 

 سوال چهارم: نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب

شود؟ این بحث مرتبط مأخوذ در دلیل استصحاب می« نیقی»سوال چهارم این است که آیا اماره جانشین 

است که خواهد آمد. به همین سبب تنها به اشاره اجمالی به جواب « استصحاب»با مباحث اصول عملیه و بحث 

، و در روز یکشنبه شک در «زید روز شنبه عادل بود»شود. به عنوان مثال اگر یک ثقه خبر دهد اکتفاء می

شود. مشهور علماء قائل به نیابت اب جاری شده و عدالت وی در روز یکشنبه ثابت میعدالت وی شود، استصح

دانند. ایشان برای مدّعای اماره از یقین مأخوذ در دلیل استصحاب شده و استصحاب در مثال فوق را جاری می

 خود سه بیان دارند:

که شامل تمام امارات  است« حجّت»در دلیل استصحاب همان « یقین»الف. در نظر برخی مراد از 

شود؛ زیرا در نظر عرف یقین خصوصیتی نداشته لذا از عنوان یقین در دلیل الغاء خصوصیت شده و این حکم می

 از باب بیان اظهر مصادیق حجّت است.« یقین»برای اماره هم ثابت است. یعنی ذکر 
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هم نیست. مراد از یقین در « تحجّ »دخالتی در حکم ندارد، و البته به معنای « یقین»ب. در نظر برخی 

است. در محاورات عرفی رائج است از عناوینی مانند علم و فهم استفاده شود « وجود سابق»دلیل استصحاب 

اگر فهمیدی زید آمده، به دیدن »شود در حالیکه خصوصیتی برای آنها وجود ندارد. به عنوان مثال گاهی گفته می

بلکه از عنوان فهم استفاده شده که در نظر عرف موضوع همان « گر زید آمدا»در این مثال گفته نشده «. وی برو

استفاده شده « یقین»است نه فهم مخاطب. به هر حال در دلیل استصحاب نیز هرچند از عنوان « آمدن زید»

 است که حکم به بقاء آن شده است.« وجود سابق»است، امّا موضوع حقیقی همان 

نبوده، و مراد از آن هم « حجّت»دو بیان قبلی است، اینکه یقین به معنای  تر ازج. بیان سوم که معروف

نیست، بلکه مراد همان یقین است. بنابراین هرچند یقین موضوعی خواهد بود، امّا از دلیل حجّیت « وجود سابق»

موضوعی مأخوذ  اعتبار نموده است، لذا اماره نیز جانشین این قطع« علم»شود که شارع آن را اماره استفاده می

 در دلیل استصحاب خواهد بود.

 

 

 نظر مختار: عدم نیابت اماره از یقین مأخوذ در استصحاب

رسد معنای اول و دوم خالف ظاهر است و مورد قبول نیست، امّا معنای سوم صحیح است. البته به نظر می

شود زیرا از استصحاب نمی هرچند معنی سوم ظاهر دلیل استصحاب است، امّا اماره جانشین قطع مأخوذ در

شود، امّا نیابت شود که اماره حجّت بوده و جایگزین قطع طریقی میدلیل اعتبار اماره بیش از این استفاده نمی

 شود.اماره از قطع موضوعی از دلیل اعتبار اماره استفاده نمی

قّق نشده و در نتیجه در نتیجه در مواردی که حالت سابقه توسط اماره ثابت شود، موضوع استصحاب مح

 استصحاب جاری نیست.

است که شامل اماره نیست؛ « اطمینان»و « یقین»در دلیل استصحاب اعتقاد جامع بین « یقین»البته مراد از 

پس شامل اطمینان هم هست، زیرا اگر مراد خصوصِ یقین باشد، فرد نادر خواهد شد، امّا معموالً برای مردم 

 آید.اطمینان به وجود می

 

 تتمّه: یقین مأخوذ در دلیل حرمت فتوای بدون علم

عالوه بر استصحاب، دلیل دیگری هم وجود دارد که یقین و علم در موضوع آن اخذ شده است. در دلیل 

حرمت افتاء بدون علم نیز، یقین موضوعی است. یعنی حرام است فقیه بدون علم فتوا دهد، هرچند آن فتوا 

 مطابق واقع باشد.
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است. یعنی اگر مجتهد بر اساس حجّت « حجّت»رسد به سبب قرائنی، مراد از علم در آن دلیل، به نظر می

بوده و شامل اصول عملیه نیست. « اماره»و « قطع»فتوا دهد، کافی است. البته مراد از حجّت همان جامع بین 

آن دلیل به تناسب حکم  یعنی حجّت، جامع بین حجّت عقلی )یعنی قطع( و حجّت شرعی )اماره( است. بنابراین

 تواند فتوا دهد.و موضوع داللت دارد فقیه باید بر اساس حجّت فتوا دهد، و طبق استصحاب نمی

 

 مقام چهارم: نیابت اماره و اصل از قطع موضوعی صفتی

شود نیابت اماره از قطع موضوعی صفتی نیز از مباحثی که در قطع موضوعی طریقی گذشت، معلوم می

ری ندارد. فقط کافی است شارع همان حکمِ قطع موضوعی صفتی را برای اماره نیز جعل نماید. ثبوتاً محذو

همینطور در این مورد، واضح است دلیل حجّیت اماره به هیچ وجه داللتی بر جانشینی ندارد )زیرا قطع از آن 

 حیث که صفتی نفسانی است، موضوع دلیل است که اماره قطعاً اینچنین نیست(.

باید مثال فقهی برای قطع موضوعی صفتی بررسی شود تا جانشینی اماره معلوم شود. برخی ادّعا البته 

 اند در موضوع حکم جواز شهادت، قطع صفتی اخذ شده است.نموده

رسد این مثال صحیح نیست، زیرا اصالً قطع در موضوع جواز شهادت اخذ نشده است. البته در به نظر می

حسّی باشد مانند اینکه در شهادت بر شرب خمر یک نفر، باید شاهد دیده باشد و اگر برخی موارد شهادت باید 

تواند شهادت دهد )بلکه حتی اگر صد نفر شهادت دهند که زید حسّی نباشد، حتی اگر قطع هم داشته باشد، نمی

ر باب قضاء مطرح ای است که دتواند شهادت دهد و باید خودش ببیند(. این به دلیل نکتهشرب خمر کرده، نمی

تواند شهادت دهد، چه رسد به است، و در موضوع این دلیل هم قطع اخذ نشده است )یعنی با قطع هم نمی

 اماره(.

 

 جهت چهارم: اخذ علم به حکمی در موضوع آن حکم

تواند علم به یک حکم را در موضوع همان حکم اخذ نماید؟ یا اخذ علم به حکم، در آیا شارع می

حکم محال است؟ مقدمه اینکه اگر علم به حکمی در موضوع حکمی اخذ شود چهار حالت دارد:  موضوع همان

اول اینکه هر دو حکم متخالف باشند؛ دوم اینکه متضاد باشند؛ سوم اینکه متماثل باشند؛ و چهارم اینکه متّحد 

شود، که دو حکم باشند؛ عنوان بحث فقط قسم چهارم است یعنی علم به حکمی در موضوع همان حکم اخذ 

 متّحد خواهند بود.
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 «حکم»و « قطع»مقدمه: توضیح 

طع و از قه از برای بحث از اخذ علم در موضوع حکم شرعی، نیاز به ذکر یک مقدمه است. در این مقدم

 حکم بحث خواهد شد.

 

 «قطع»امر اول: توضیح 

وجود دارد، « مقطوع»ست. در هر قطع یک یک حالت ذهنی و روانی، یعنی همان اعتقاد جزمی ا« قطع»

یعنی ممکن نیست یک قطع بدون مقطوع محقّق شود. به عنوان مثال قطع به عدالت زید، یا به وجود خداوند 

است. مقطوع بالذات، در افق نفس و ذهن است مانند « بالعرض»و « بالذات»شوند. مقطوع نیز متعال محقّق می

. مقطوع بالعرض در مثال فوق همان 1مقطوع است« مفهوم عدالت زید»شهور قطع به عدالت زید، که در نظر م

در خارج است. مقطوع بالعرض ممکن است وجود واقعی و یا وهمی داشته باشد. مراد از واقعی « عدالت زید»

ر شود. در مثال فوق ممکن است زید واقعاً عادل باشد یا نباشد. اگدر مقابل وهمی است که شامل حقیقی هم می

زید عادل باشد، مقطوع بالعرض امری واقعی بوده؛ و اگر فاسق باشد، مقطوع بالعرض امری وهمی خواهد بود. 

بنابراین در هر قطعی یک مقطوع بالذات و یک مقطوع بالعرض نیز وجود دارد، که موطن قطع و مقطوع بالذات 

 ا عالم وهم.یکی است؛ و موطن مقطوع بالعرض یا عالم واقع )در مقابل وهم( است ی

ع نظر به تواند قطع را که یک پدیده تکوینی است، در موضوع حکم خود اخذ نماید. گاهی شارشارع می

دارد؛ نبالعرض  لذات یادر حالیکه نظری به مقطوع با« اذا قطعتَ بشیء فتصدّق»مقطوع ندارد مانند اینکه بگوید 

نظر به  الیکه فقطحدر « قاذا قطعتَ بعدالۀ زید فتصدّ» گاهی نیز نظر به مقطوع بالذات دارد، مانند اینکه بگوید

د؛ گاهی اقع نداربه و مقطوع بالذات دارد. یعنی همین که در افق نفس مکلّف قطعی پیدا شود کافی بوده، و کاری

اذا » که بگویدد ایننیز نظر شارع به مقطوع بالعرض هم هست، یعنی مقطوع بالعرض باید امری واقعی باشد مانن

 و مراد این است که علم مصیب به واقع موضوع حکم است؛«  بحیاۀ الولد فتصدّقعلمتَ

ه گاهی مقطوع یک حکم شرعی است، یعنی قطع به یک حکم شرعی در موضوع حکم شرعی اخذ شد

متَ اذا عل» ت، و یاکه نظر به مقطوع بالذات شده اس« اذا قطعتَ بوجوب الصالۀ فتصدّق»است. به عنوان مثال 

 اقع است.ویب به که نظر به مقطوع بالعرض شده است زیرا مراد از علم همان علم مص« لصالۀ فتصدّقبوجوب ا

                                                           

ینکه ا؟ و یا «فهومغیر م»است یا « مفهوم»ها وجود دارد که از محلّ کالم در علم اصول خارج است، مانند اینکه آیا مقطوع . برخی بحث1

 ؟«تغایر»است یا « اتّحاد»رابطه قطع با مقطوع 
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در بحثِ اخذ علم در موضوع حکم شرعی، قطع به حکم شرعی در موضوع آن اخذ شده، و نظر به مقطوع 

اذا »واقع( مانند  به کار رفته است یعنی علم مصیب به« علم»بالعرض شده است )همانطور که در عنوان مسأله 

بنابراین باید مکلّف قطع داشته باشد، و باید مقطوع بالعرض واقعاً وجود داشته «. علمتَ بوجوب الصالۀ فتصدّق

باشد تا حکم فعلی شود. همانطور که معلوم شد متعلّق قطع یک حکم شرعی )معلوم بالعرض( است، که حکم 

« وجوب نماز»ده است، حکم دوم است. در مثال فوق باشد؛ و حکمی که قطع در موضوع آن اخذ شاول می

حکم دوم است که در موضوع آن قطع اخذ شده « وجوب تصدّق»حکم اول است که مقطوع بالعرض است، و 

 است. در موضوع حکم اول هیچ قطعی اخذ نشده است.

 

 «حکم»امر دوم: توضیح 

« حکم کلی». در مدرسه میرزا تقسیم به کلی و جزئی شده است« حکم»در یک تقسیم در علم اصول 

وجوب حجّ بر مکلف »همان مجعول یا حکم فعلی است. به عنوان مثال « حکم جزئی»همان جعل بود، و 

الحجّ واجب علی »شود مانند یک حکم کلی یا جعل است )حکم کلی گاهی به صورت قضیه مطرح می« مستطیع

وجوب حجّ بر »، و «(وجوب الحجّ علی المستطیع»شود مانند ، و گاهی به صورت مفهومی مطرح می«المستطیع

، و گاهی به «الحجّ واجب علی زید»نیز یک حکم جزئی یا مجعول است )که گاهی به صورت قضیه مانند « زید

 شود(.مطرح می« وجوب الحجّ علی زید»صورت مفهومی مانند 

تمام اشکاالت عقلی در  است؛ زیرا اوالً« مجعول»یا « حکم جزئی»در این بحث، مراد از حکم همان 

مورد علم به مجعول است )اگر علم به جعل در موضوع حکمی اخذ شود، مشکل چندانی به وجود نخواهد آمد(؛ 

و ثانیاً اگر اشکاالت اخذ علم در مجعول حلّ شود، حلّ مشکل در جعل بسیار آسان خواهد شد. البته برخی 

اند، امّا مراد آنها از حکم کلی همان حکم اول به جعل دادهمانند محقّق خوئی و شهید صدر این بحث را تعمیم 

است )یعنی حکم دوم نزد آنها نیز باید مجعول باشد(. به هر حال مراد ما از حکم اول نیز مجعول است، به سبب 

 اشکال در مجعول، اشکال در جعل نیز حلّ خواهد شد(. اینکه بحث روشن باشد )و با حلّ

تقسیم به واقعی و ظاهری شده است. همانطور که گفت شد، در « حکم»اصول،  در تقسیم دیگری در علم

است؛ امّا مراد از « حکم واقعی»محلّ بحث دو حکم وجود دارد. مراد از حکم اول )یعنی مقطوع بالعرض( همان 

ن اشکال است. البته به دلیل اینکه اشکال در حکم ظاهری کمتر بوده، و ای« اعمّ از واقعی و ظاهری»حکم دوم 

حکم »به طور مستقلّ در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی خواهد آمد، مراد ما از حکم دوم هم همان 

 خواهد بود.« واقعی
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بنابراین سوال این خواهد شد که اخذ علم )یعنی علمِ مصیب( به مجعول واقعی )در مقابل حکم ظاهری( 

 در موضوع همان مجعول ممکن است؟

 

  به حکمی، در موضوع یك حکمصور مختلف اخذِ علمِ

گفته شده اخذِ علم به حکمی، در موضوع یک حکم، چهار صورت دارد؛ زیرا آن دو حکم ممکن است 

متخالف، یا متضادّ، یا متماثل، و یا متّحد باشند. البته اصلِ بحث در مورد صورت چهارم یعنی اخذِ علم به یک 

 بحث، صور دیگر نیز بررسی خواهد شد:حکم در موضوع همان حکم است؛ امّا برای تتمیم 

 

 صورت اول: تخالف دو حکم

متخالف بودن دو حکم، به این معنی است که دو تکلیف جدا و مستقلّ بوده و بین آنها تضادّ یا تماثل یا 

، و حکم «وجوب صوم»حکم اول « اذا قطعتَ بوجوب الصوم علیک، فتصدّق»اتّحاد نباشد. به عنوان مثال در 

اذا قطعتَ بحرمۀ شرب »است که بین آنها تضادّ یا تماثل یا اتّحاد نیست. همینطور مثال « تصدّق وجوب»دوم 

که حرمت شرب و تصدّق دو حکم متخالف هستند. به هر حال در این صورت اخذِ علم « الخمر علیک فتصدّق

 به یک حکم در موضوع حکمِ متخالف با آن اشکالی ندارد.

 

 صورت دوم: تضادّ دو حکم

اهی حکم دوم ضدّ حکم اول است. تضادّ دو حکم به دو شکل ممکن است: اول اینکه یکی از دو حکم گ

ترخیصی )مراد از حکم ترخیصی، ترخیص واقعی است( و دیگری لزومی باشند؛ دوم اینکه هر دو الزامی بوده امّا 

بوجوب الصالۀ علیک فانت مرخص  اذا قطعتَ »یکی الزام به فعل و دیگر الزام به ترک باشند؛ به عنوان مثال در 

اذا قطعتَ بوجوب الصالۀ »دو حکم وجوب نماز و ترخیص در ترک نماز، متضادّ هستند؛ و در مثال « فی ترکها

 دو حکم وجوب نماز و حرمت نماز نیز متضادّ هستند.« علیک فهی محرّمۀ علیک

ل به امکان نیست(. وجوه دانند )کسی قائمشهور علماء در این صورت، جعل حکم دوم را محال می

 شود.مختلفی برای استحاله بیان شده است، که به ذکر نظر شهید صدر اکتفاء می
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 دلیل اول بر استحاله: استحاله ردع از حجّیت قطع

های قبل ثابت شد که ردع از حجّیت و کاشفیت قطع محال است. با شهید صدر فرموده است در بحث

دّ دو حکم نیز شارع از حجّیت قطع نسبت به متعلّق آن ردع نموده است. یعنی توجه به این نکته، در صورت تضا

وقتی مکلّف قطع به وجوب نماز دارد، ردع از این قطع ممکن نیست، و شارع با تحریم یا ترخیص نماز از این 

 .1قطع ردع نموده است. بنابراین جعل حکم متضادّ با حکم اول نیز محال است

 نماز در وجوبتکلیف اول ) ان تمام نیست، زیرا با قبول اینکه قطع حجّت است،رسد این بیبه نظر می

فته، ز بین نرماز امثال فوق( بر وی منجّز است. به عبارت دیگر با تکلیف دوم منجّزیت قطع نسبت به وجوب ن

 زز منجّ بلکه پیش فرض بحث وجود تکلیف اول است. پس بحث در این است که در عین حال که وجوب نما

حث ارج از بخاشد، است، آیا ممکن است مولی تحریم نماز یا ترخیص در نماز نماید؟ اگر وجوب نماز منجّز نب

 است.

 

 دلیل دوم بر استحاله: استحاله ترخیص در معصیت یا تکلیف عاجز

ضادّ ترسد در این صورت نیز جعل تکلیف دوم محال است، که وجه استحاله در صورت اول به نظر می

 ست:کم( ابودن یک حکم( متفاوت از وجه استحاله در صورت دوم تضادّ )لزومی بودن هر دو ح )ترخیصی

اگر یکی از دو حکم لزومی و دیگری ترخیصی باشد، در این صورت حکم به ترخیص در واقع ترخیص 

یعنی  در معصیت است. ترخیص در معصیت نیز عقالً قبیح بوده، و صدور قبیح از خداوند متعال هم محال است.

، در حقیقت ترخیص در 2در مثال فوق فرض این است که نماز واجب منجّز است، و ترخیص در ترک آن

 ارتکاب معصیت است.

اگر هر دو حکم لزومی باشند، در این صورت مکلّف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف لزومی ندارد. یعنی 

امتثال تکلیف حرمت باید اتیان نماز را ترک نماید، که مکلّف برای امتثال وجوب باید نماز را اتیان نماید، و برای 

                                                           

وجوب ل إذا قطعت بو اما القسم الثانی و هو أخذ القطع بحکم فی موضوع حکم مضاد كما إذا قا:»99، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

قد  كاشفیته و لقطع واعنی جعل حکم رادع عن طریقیة الصالة حرمت علیك أو إذا قطعت بحرمة الخمر فهو حالل لك. فهذا مستحیل ألنه ی

لى ما تقدم قض الغرض عاد و نتقدم انه ال یعقل ال على أن یکون حکما ظاهریا لعدم معقولیة مالكه فی مورد القطع و ال واقعیا للزوم التض

 «.شرحه فیما سبق مفصال

امکان  ست یعنیادر بحث قطع گفته شده منجّزیت قطع تعلیقی . ترخیص در مخالفت یک تکلیف غیر از ترخیص در ترک یک فعل است. 1

ت؛ ص ظاهری اسک ترخییردع از آن وجود دارد. این ردع از قطع، به ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی است که اشکالی ندارد. این ترخیص، 

 امّا ترخیص در ترک یک فعل، ترخیص واقعی است.



 110.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

101 

 

قدرت بر اتیان و ترک اتیان نماز را ندارد. تکلیف عاجز نیز عقالً قبیح بوده، و صدور قبیح از خداوند متعال 

 محال است.

یف عاجز ا تکلیدر نتیجه جعل حکم متضادّ با حکم اول محال است؛ زیرا الزمه آن ترخیص در معصیت و 

 که هر دو عقالً قبیح بوده و صدور آنها از مولی محال است. است،

 

 26/10/95  66ج

 صورت سوم: تماثل دو حکم

در « اذا قطعتَ بوجوب الصالۀ علیک فهی واجبۀ علیک»تماثل دو حکم در جایی است که مولی بگوید 

ت؛ و تکلیف دوم حالیکه دو تکلیف و دو وجوب دارد. تکلیف اول وجوب نماز است که موضوع آن مکلف اس

هم وجوب نماز است که موضوع آن مکلف قاطع به وجوب نماز است؛ تکلیف دوم اخصّ از تکلیف اول است 

که اگر مکلف قاطع نباشد یک وجوب دارد و اگر قاطع باشد دو وجوب دارد که متعلّق هر دو یک فعل یعنی 

فعلی وجود خواهد داشت. سوال این است نماز است. به عبارت دیگر بر قاطع به وجوب نماز، دو وجوب نماز 

 که آیا جعل تکلیف دوم ممکن است یا محال است؟

 

 دلیل استحاله: اجتماع مثلین

دانند؛ زیرا دو وجوب نماز بر فرد واحد شده، که اجتماع مثلین شده و جماعتی این صورت را محال می

، یعنی دو بیاض در محلّ واحد جمع تواند دو بیاض داشته باشدمحال است. به عنوان مثال یک جسم نمی

شوند. در این صورت نیز دو وجوب نماز برای زید )که واحد است( جعل شده است که اجتماع مثلین بوده و نمی

 محال است.

 

 جواب اول: اعتباریت احکام شرعی

ست، امّا در اند که استحاله اجتماع مثلین فقط در امور واقعی و تکوینی ابرخی از این استحاله پاسخ داده

امور اعتباری، اجتماع مثلین محال نیست. در تکالیف شرعی نیز که اموری اعتباری هستند، اجتماع مثلین یا 

اضداد اشکالی ندارد. به عنوان مثال ممکن است یک مال مملوک دو نفر باشد، یعنی دو اعتبار ملکیت شده باشد 

 ملک عمرو باشد.که کتاب واحد هم بتمامه ملک زید باشد و هم بتمامه 
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ی است لذا اجتماع مثلین در آن نیز رسد این جواب صحیح نیست؛ زیرا تکلیف از امور واقعبه نظر می

محال است. توضیح اینکه تکلیف، خودِ طلب انشائی است. همانطور که توضیح آن گذشت، طلب انشائی امری 

 واقعی بوده و اعتباری نیست.

 

 جواب دوم: عدم اجتماع مثلین

بول اینکه در احکام شرعی نیز اجتماع مثلین محال است، در عین حال در صورت سوم یعنی تماثل با ق

آید. یعنی مولی دو طلب دارد که دو حکم نیز محذوری وجود ندارد؛ زیرا در این صورت اجتماع مثلین الزم نمی

انشاء دارد، یکی طلب است. مولی دو « مکلف قاطع»بوده، و تکلیف دوم متوجه « مکلف»تکلیف اول متوجه 

نماز به اعتبار اینکه زید مکلف است، و دیگری طلب نماز به اعتبار اینکه زید مکلف قاطع است. بنابراین هرچند 

 مطلوب )نماز( و مطلوب منه )به عنوان مثال زید( واحد است، امّا طلب متعدّد است؛

ر مکلف واحد واجب باشد، مانند اینکه در نتیجه اشکالی ندارد توسط دو انشاء، یک عمل به دو اعتبار ب

زید نذر کند نماز صبح بخواند که دو وجوب نماز صبح بر زید هست؛ و یا مانند اینکه شارع جعل وجوب نماز 

بر مکلف، و جعل وجوب نماز بر رجال نماید، که در این صورت دو وجوب نماز بر زید فعلی خواهد شد. البته 

اش این است که اگر نماز نخواند استحقاق دو عقاب و نباشد، که در این مثال فائدهطلب دوم باید فائده داشته و لغ

 شوند(.دارد )هرچند با یک نماز هر دو ساقط می

 بنابراین صورت سوم که دو حکم متماثل باشند، نیز مانند صورت اول معقول است.

 

 صورت چهارم: اتّحاد دو حکم

خودِ آن حکم اخذ شود؟ تفاوتی بین این صورت با سه آیا ممکن است علم به یک حکم، در موضوع 

صورت قبل وجود دارد. در سه صورت قبل دو تکلیف و دو حکم وجود داشت، امّا در این صورت فقط یک 

حکم وجود دارد. به عبارت دیگر در این صورت اگر زید علمی نداشته باشد، اصالً تکلیفی ندارد )به خالف 

یک وجوب فعلی بود(؛ و اگر قاطع به تکلیف باشد، تنها یک تکلیف و یک صورت قبل که با عدم علم هم 

اذا »وجوب دارد. یعنی متعلّق علم همان حکمی است که در موضوع آن قطع اخذ شده است. پس در مثال 

شود که علم به وجوب نماز بر وجوب نماز زمانی بر زید فعلی می« علمتَ بوجوب الصالۀ فهی واجبۀ لک

 د.خودش پیدا کن

دانند )یعنی مخالفی آیا این صورت عقالً ممکن است؟ مشهور علماء این صورت را عقالً محال می

شناسیم(. البته در بین متأخّرین معروف شده است که شهید صدر راه حلّی برای امکان این صورت پیدا کرده نمی
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، در موضوع تکلیف «علم به مجعول»است؛ امّا در واقع ایشان بدیلی برای این قسم پیدا کرده است که به جای 

اخذ شود. در عین حال ایشان نیز قبول دارند که اخذ علم به مجعول، در موضوع همان مجعول « علم به جعل»

 محال است.

اده دان توضیح رسد این صورت نیز محذور عقلی ندارد. باید ادلّه استحاله نقد شود و سپس امکبه نظر می

 سه دلیل است:شود. عمده ادلّه استحاله، 

 

 دلیل اول استحاله: دور

آید؛ و چون دور محال است، گفته شده اگر علم به حکم در موضوع خودِ حکم اخذ شود، دور الزم می

بر یکدیگر توقف دارند؛ یعنی در مثال « حکم»و « علم به حکم». توضیح اینکه 1اخذ علم هم محال خواهد بود

ماز است )زیرا فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوع آن حکم فوق وجوب نماز موقوف بر قطع به وجوب ن

است، که در مثال فوق علم به حکم در موضوع آن حکم اخذ شده است(؛ و قطع به وجوب نماز نیز موقوف بر 

تحقّق وجوب نماز است )زیرا اگر وجوب فعلی نباشد، تحقّق نداشته و علم به آن ممکن نخواهد بود(. این دور 

 صریح است.

 

 جواب اول: قطع موقوف بر مقطوع بالعرض نیست

شهید صدر این دلیل بر استحاله را قبول نکرده است. توضیح اینکه ایشان توقف اول را پذیرفته است یعنی 

فعلیت وجوب، موقوف بر قطع زید به وجوب است همانطور که فعلیت هر حکم موقوف بر فعلیت موضوع آن 

؛ زیرا قطع زید به وجوب نماز، موقوف بر وجوب نماز در واقع نیست. یعنی است؛ امّا توقّف دوم تمام نیست

ممکن است در واقع نماز واجب نباشد، امّا زید قطع به وجوب نماز داشته باشد. به عبارت دیگر قطع موقوف بر 

 .2مقطوع بالذات است، امّا موقوف بر مقطوع بالعرض نیست

                                                           

الی ناقض یا محزمه آن تدر جایی است که ال« استحاله وقوعی»آن تناقض یا محالی باشد؛ و  در جایی است که در خودِ« استحاله ذاتی. »1

 باشد. در این استدالل استحاله وقوعی وجود دارد.

فی الصیاغة فع به بالذات و إن أرید أخذ القطع دون المقطوع به أی القطع بما هو مضاف إلى المقطو:»102، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

وقوف على ملم به غیر کن العلورة للمحذور إشکال واضح و هو ان الحکم الّذی أخذ فی موضوعه العلم به و إن كان موقوفا على العلم و المذك

لم ال المعلوم ی نفس العافلقائم بحسب بنائه و وجوده التکوینی على المعلوم بالذات فان ما یقوم العلم هو المعلوم بالذات ا الحکم بل یتوقف

 «.رض الموجود فی الخارج ببرهان تخلفه عنه فی موارد خطأ القطع و عدم اصابته للواقعبالع
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هرچند قطع موقوف بر مقطوع بالذات بوده و موقوف بر  رسد این کالم صحیح نیست؛ زیرابه نظر می

است نه در « علم به حکم شرعی»مقطوع بالعرض نیست، امّا همانطور که در عنوان بحث گفته شد، بحث در 

. به عبارت دیگر اگر معلوم بالعرض )وجوب نماز در واقع( نباشد، علمی برای زید محقّق 1«قطع به حکم شرعی»

 یت حکم موقوف بر علم و علم موقوف بر فعلیت حکم است.نخواهد شد. پس فعل

 

 جواب دوم: تنها دور علّی محال است

ن علت و دور بی محال است، امّا تنها یک شکل از دور محال است. یعنی« دور»در علم فلسفه گفته شده 

، و بوده« ب» مبدأ وجود« الف»است. یعنی ممکن نیست « مبدأ وجود»معلول محال است. مراد از علّت نیز 

 باشد. در سائر موارد، دور محال نیست.« الف»نیز مبدأ وجود « ب»

ه است، ک« حکم فعلیت»نیز موقوف بر « علم»بوده، و « علم»موقوف بر « فعلیت حکم»در محلّ بحث نیز 

ور دت اصالً ن صوراین دور علّی نبوده و محال نیست؛ عالوه بر اینکه در ادامه مباحث خواهد آمد که در ای

 شود.محقّق نمی

 

 دلیل دوم: لغویت

دلیل دیگر بر استحاله اخذِ علم به یک حکم در موضوع همان حکم، این است که چنین جعلی لغو است. 

است. یعنی اگر زید قطع به تکلیف نداشته باشد، « قطع زید به وجوب نماز»توضیح اینکه موضوع تکلیف 

قطع زید ممکن است محرّکیت بر اتیان نماز داشته باشد یا نداشته تکلیفی هم ندارد. این تکلیف لغو است؛ زیرا 

نباشد. اگر قطع زید محرّکیت بر اتیان نماز داشته باشد، همین قطع کافی بوده و نیاز به جعل جدید نیست؛ و اگر 

هر هم قطع زید محرّکیت نداشته باشد، با جعل مولی هم محرّکیتی برای وی محقّق نخواهد شد. بنابراین در 

صورت این تکلیف، لغو خواهد بود و اثری ندارد )اثر تکلیف محرّکیت مکلّف به اتیان است، که در این موارد 

جعل چنین اثری ندارد(. به عبارت دیگر همانطور که جعل تکلیف برای خصوص ناسی و یا خصوص غافل، لغو 

 .2بوده و اثری ندارد؛ جعل تکلیف برای خصوص قاطع هم لغو است

                                                           

طع مصیب همان ق« علم»؛ امّا اعتقاد جزمی اعمّ از مصیب به واقع و غیر مصیب است« قطع». همانطور که در مقدمه توضیح داده شد، مراد از 3

 به واقع است.

یفی نخواهد اشد که تکلاشته بله قبل از جعل تکلیف است. یعنی قبل از جعل تکلیف اگر زید قطع ند. باید توجه شود این اشکال ناظر به مرح1

ی است حرّکیت کافمبرای  داشت )حتی با جعل تکلیف برای قاطع هم زید تکلیفی نخواهد داشت(؛ و اگر قطع به تکلیف داشته باشد همین قطع

 ه علم شود.و نیازی نیست تا حکمی جعل شده و قطع زید تبدیل ب
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 جعل تکلیف، اثر دارد جواب:

یست؛ زیرا جعل چنین تکلیف نیز دارای اثر است. توضیح اینکه اوالً رسد این اشکال وارد نبه نظر می

شود. یعنی عرف چنین موجب قطع به تکلیف می« تجب الصالۀ علی القاطع بوجوب الصالۀ»گاهی نفسِ تکلیفِ 

شود )هرچند توهّم خطاب شامل خودش هم می کندتوجهات عقلی ندارد و با وصول این خطاب، توهم می

در صورتی که تکلیفی جعل نشود « ترک نماز»؛ و ثانیاً 1کندضعیفی باشد(، لذا قطع به تکلیف فعلی پیدا می

است؛ ممکن و معقول است که مولی بین معصیت « معصیت»است؛ و در صورتی که تکلیف جعل شود « تجرّی»

ر حال در تجرّی یا استحقاق عقاب کمتری وجود دارد، و یا استحقاق عقاب و تجرّی تفاوت بگذارد. یعنی به ه

 اصالً وجود ندارد.

 بنابراین چنین تکلیفی نیز دارای اثر خواهد بود.

 

 27/10/95  67ج

 دلیل سوم: توقف شیء بر خودش

ست. ( ای دورشهید صدر فرموده است اگر علم به حکم در خودِ حکم اخذ شود مستلزم امری محال )یعن

در  ر تکلیفیشود. اگدر مرحله وصول تکلیف، دور الزم آمده، لذا اخذِ علم در موضوع تکلیف مستلزم محال می

 ن تکلیفی محال است.رسد، و جعل چنیمرحله وصول محال شود، به فعلیت نمی

طع است. وقتی ق« وصول موضوع آن»استلزام دور نیاز به توضیح دارد. وصول هر تکلیف فعلی موقوف بر 

شود که قطع به موضوع آن در خارج پیدا شود. با توجه به این مقدمه، برای وصولِ به تکلیف فعلی پیدا می

باید زید قطع به موضوع پیدا کند. موضوع تکلیف نیز « اذا قطعتَ بحرمۀ شرب الخمر، فهوم حرام علیک»تکلیفِ 

ارج محقّق شود تا این تکلیف فعلی به در خ« قطع به حرمت شرب خمر»قطع به حرمت است، پس باید قطع به 

علم به »زید واصل شود. از طرفی قطع نیز از صفات نفسی و وجدانی بوده، و علم به چنین صفاتی به شکل 

                                                                                                                                                                                     

باشد و « قطع»استفاده شده در حالیکه این اشکال در جایی است که « علم»شود که در بحث از عنوان لذا این مناقشه بر اشکال وارد نمی

 رسد که زید عالم به تکلیف شود.احتمال خطای آن نیز باشد؛ زیرا جعل تکلیف برای قاطع محال است و نوبت به این نمی

رائط تکلیف را داشته باشد، شسال قمری تمام داشته و  15مردی که »وان مثال اگر شخصی در رساله مرجع تقلید خود بخواند . مباحثه: به عن1

جب است، امّا از بر وی واکند که بعد از خواندن این جمله نم، در این صورت قطع پیدا می«اگر بداند نماز بر وی واجب است باید نماز بخواند

 له در رساله، نماز بر وی واجب نبوده است.قبل خواندن این جم

رکب بیند و جهل مب میکالس راهنما: مراد همان جهل مرکب است، یعنی عرف با دیدن چنین خطابی اشتباهاً و تسامحاً خود را شامل خطا

 کند.پیدا می
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)یعنی علم به صفات نفسی، علم حضوری است نه علم حصولی(. وجود قطعِ « علم به صورت»است نه « وجود

« قطع به حرمت شرب خمر»محقّق شده است، بنابراین قطعِ به  به قطع نیز همان قطعی است که در افق نفس

است. در نتیجه قطع به تکلیف فعلی )یعنی قطع به حرمت شرب خمر(، « قطع به حرمت شرب خمر»همان وجودِ 

 را دارد.« دور»موقوف بر قطع به موضوعش )یعنی قطع به حرمت شرب خمر( خواهد شد که حقیقت 

. باشد« الف»ر نیز موقوف ب« ب»باشد و « ب»موقوف بر « الف»که مثالً  نیاز به دو طرف دارد« دور»

جود وطرف  استحاله دور به این سبب است که بازگشت به توقف شیء بر خودش دارد. در استدالل فوق دو

 آید.ندارد امّا حقیقت و مالک استحاله دور )یعنی توقف شیء بر خودش( الزم می

زم امری محال است و این تکلیف قابلیت فعلی شدن ندارد؛ لذا جعل بنابراین وصول این تکلیف مستل

 .1چنین تکلیفی لغو خواهد بود، و انجام امر لغو بر شارع محال است

حاله ه بر استرسد این استدالل بر استحاله اخذ علمِ به حکمی در موضوع همان حکم، اضعف ادلّبه نظر می

 شود:ین استدالل اشاره میاست. در این بحث تنها به چهار اشکال در ا

 

 اشکال اول: وصول تکلیف فعلی موقوف بر وصول موضوع نیست

این مقدمه در کالم ایشان مورد قبول نیست که وصول تکلیف فعلی، موقوف بر وصول موضوع است )یعنی 

نوان هرچند وصول تکلیف فعلی از طریق وصول موضوع هم ممکن است، امّا از راه دیگر هم ممکن است(. به ع

مثال اگر یک معصوم علیه السالم به زید خبر از حرمت شرب این مایع بر او دهد، نیز تکلیف فعلی واصل شده 

است بدون اینکه موضوع تکلیف واصل شده باشد؛ زیرا موضوع هنوز هم معلوم نیست، و ممکن است موضوع 

                                                           

عل یستحیل تحیلة و كل جفتکون فعلیته مس انه یلزم منه الدور فی عالم وصول الحکم الوجه الثالث:»103، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

انما  معنى المجعوالت الفعلیة التی هی محل الکالم فی المقام وصولهابان األحکام  -1 فعلیته یستحیل جعله، وجه اللزوم یتضح ببیان مقدمتین:

دائما و ال  نتاجا لمیاا استیکون مستنتج یکون بوصول موضوعاتها بعد فرض إحراز أصل الجعل فالعلم بالمجعول تابع للعلم بموضوعه خارجا أی

ن ا فیما إذا كان العلم بالحکم مأخوذا فیه مستحیل ألان تطبیق هذ -2 یتصور فیه العکس إذ لیس المجعول امرا خارجیا حسیا لیحس به مباشرة.

طع عنی ان القیهذا  وهذا القطع  القطع بالحکم یکون متوقفا على القطع بموضوعه بحکم المقدمة األولى و المفروض ان موضوعه هو نفس

یة الحضوریة، ات الوجدانل الصفكبالحکم یتوقف على القطع بالقطع بالحکم و هذا دور، اما ألن القطع بالقطع هو نفس القطع ألن هذا هو قانون 

ستحالته. و اما ر و نکتة االدو روح فانها معلومة بنفس وجودها ال بصورة زائدة عنها فیکون معناه توقف القطع بالحکم على القطع بالحکم و هو

ة و ور الخارجیباألم لو افترض ان القطع بالقطع غیر القطع نفسه بل صورة زائدة مقتبسة منه على أساس اإلحساس به على حد اإلحساس

هذا ال یعقل للخارجیة و ر اموء غیر إدراكه فال إشکال فی ان القطع بالصفات الوجدانیة معلول لها و لیس من قبیل العلم باألاإلحساس بالشی

طع بالقطع كان فا على القکم متوقبالحکم فإذا كان القطع بالح فیها الخطأ و التخلف فیکون القطع بالقطع بالحکم فی المقام متوقفا على القطع

ستحالة اکذا یتبرهن هو  ضا.دورا ال محالة، و هذا یعنی استحالة وصول هذا الحکم و فعلیته و معه یستحیل جعله أیضا. و هذا وجه صحیح أی

 «.األخذ بالحکم فی موضوع شخص ذلك الحکم
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باشد. حتی اگر مکلف احتمال  حرمت تکلیف در واقع، خمریت و یا مسکریت و یا نجاست و یا مانند آنها

خمریت بدهد، امّا احتمال سمّ بودن را هم ندهد )و فرض شود در واقع نیز حرمت این مایع از باب حرمت سمّ 

 باشد(، در این صورت نیز تکلیف واصل شده است بدون اینکه موضوع آن واصل شود.

وجود « کام علیرب الخمر، فهو حراذا قطعتَ بحرمۀ ش»با توجه به این مثال، در محلّ بحث نیز دلیل 

 وع تکلیف. موضدارد. برای وصول این تکلیف فعلی کافی است که زید قطع به حرمت شرب این مایع پیدا کند

ند، م پیدا کین حکنیز همان قطع است، و نیاز نیست که زید قطع به موضوع پیدا کند بلکه همین که قطع به ا

ه حکم ، یقین بباشد ن زید بدون اینکه التفاتی به موضوع تکلیف داشتهموضوع در خارج فعلی شده است. بنابرای

؛ تبر نیستول معفعلی پیدا کرده و تکلیف فعلی به وی واصل شده است. به عبارت دیگر در فعلیت تکلیف، وص

یف فعلی ، تکلبلکه واقع معتبر است، و حتی اگر علم به جعل هم نداشته باشد، با قطع به حرمت شرب خمر

 د شد.خواه

 

 ، دو قطع وجود دارد«قطع به شیء»اشکال دوم: در قطع به 

قطع  نوان مثالعاست. به « قطع به شیء»در افق نفس، همان « قطع به شیء»ایشان فرموده است قطعِ به 

د تفاوت وجورسد در این موارد دو قطع ماست. به نظر می« قطع به عدالت زید»، همان «قطعِ به عدالت زید»به 

قطع به »طع دوم تعلّق قمبوده، و « عدالت زید»را دو متعلّق برای قطع وجود دارد. یعنی متعلّق قطع اول دارد زی

 نیست.« قطعِ به شیء»، عین «قطعِ به شیء»است. بنابراین قطعِ به « عدالت زید

جب کند؛ زیرا این اشکال موالبته این اشکال فقط به مقدمه ایشان است، و اصلِ مدّعی را مخدوش نمی

  .1شود« دور»نباشد، بلکه « توقّف الشیء علی نفسه»شود وجه استحاله می

 

 اشکال سوم: علم حضوری به قطع

رض بر نفس که عا« غضب»و « اراده»و « بغض»و « حبّ»ایشان فرموده است همه صفات وجدانی مانند 

؛ و به «بصورتها»د، نه برای نفس معلوم هستن« بوجودها»شوند، در نزد نفس حاضرند. یعنی این صفات می

 عبارت دیگر علم به این صفات علم حضوری است نه علم حصولی؛

 دو تعلیقه نسبت به این بیان ایشان وجود دارد:

                                                           

ستحاله این شکال وجه ااین ا . توضیح اینکه با استدالل اول، قطع به تکلیف فعلی موقوف بر قطع به تکلیف فعلی شده و محال بود؛ امّا با1

به  هم موقوف« علیفقطع به تکلیف »شود، و از آنجا که قطع به می« قطع به تکلیف فعلی»قطع به  شود که قطع به تکلیف فعلی موقوف برمی

 ست.ن دور ااست، پس قطع به تکلیف فعلی با یک واسطه موقوف به قطع به تکلیف فعلی شده است که هما« قطع به تکلیف فعلی»
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رسد خلطی بین علم حضوری و حصولی رخ داده است. توضیح اینکه الف. اول اینکه اینکه به نظر می

به موضوع یعنی قطع به تحقّق موضوع در خارج، که گفته شد قطع به موضوع، موجب فعلیت تکلیف است. قطع 

وجود دارد که قطع به قطع « قطع به حکم»همیشه علم حصولی خواهد بود. در حالیکه در بیان ایشان قطع به 

یعنی قطع مصیب به « علم»همیشه علم حضوری است. به عبارت دیگر آنچه در موضوع دلیل اخذ شده است 

و غیر مصیب در مورد علم حصولی است. امّا علم به علم همیشه از نوع علم  واقع است. تقسیم قطع به مصیب

حضوری است که از انقسامات علم حصولی نخواهد بود )یعنی قطع مصیب به واقع در موضوع اخذ شده، که قطع 

به قطع از تحت آن خارج است(. بنابراین برای احراز موضوع باید علم حصولی محقّق شود، در حالیکه با 

 وضیح ایشان علم حضوری به موضوع محقّق شده که موجب فعلیت تکلیف نیست.ت

ب. تعلیقه دوم اینکه درکِ صفات وجدانی نیز به علم حصولی است. یعنی علم حضوری برای انسان 

آورد، به عنوان مثال احساس گرسنگی تا تبدیل به علم حصولی نشود و صورت آن در ذهن حاضر آگاهی نمی

 خواهد بود. البته این بحث فلسفی است که در جای خود باید بحث شود.نشود، آگاهی ن

 

 شرطِ تنجّز تکلیف است نه فعلیت آن« وصول»اشکال چهارم: 

اشکال چهارم به نتیجه استدالل ایشان و با غضّ نظر از اشکاالت قبل به مقدّمات ایشان است. توضیح 

 تکلیف به فعلیت نرسیده لذا جعل آن لغو است.اند چنین اینکه ایشان از این استدالل نتیجه گرفته

شود نه عدم فعلیت تکلیف؛ زیرا گرفته می رسد از این استدالل، عدم تنجّز تکلیف نتیجهبه نظر می

مرتبط با فعلیت تکلیف نیست، بلکه شرط تنجّز تکلیف است )خود ایشان نیز وصول را شرط فعلیت « وصول»

دانند؛ حتی وصول احتمالی را نیز شرط رکب را نیز دارای تکلیف فعلی میداند لذا غافل و جاهل متکلیف نمی

دانند(. بنابراین همانطور که ایشان فرموده است تشریعِ تکلیفی که به فعلیت نرسد لغو است، امّا فعلیت تکلیف نمی

 رسد، که جعل چنین تکلیفی لغو نیست.شود تکلیف به تنجّز نمیبا این استدالل فقط ثابت می

 

 بندی: امکان اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکمجمع

با توجه به مطالب فوق، در سه دلیل عمده که بر استحاله اخذِ علم مطرح شده بود، مناقشه شد. البته باید 

شود نتیجه گرفت که مدّعی باطل بوده و اخذِ علم ممکن است )زیرا مالزمه توجه شود با ابطال ادلّه استحاله نمی

 بطالن دلیل و بطالن مدّعی نیست(.بین 
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بنابراین برای اثبات اینکه اخذِ علم به حکمی در موضوع همان حکم، ممکن است، نیاز به توضیح و 

رسد اخذ علم ممکن بوده، و حتی واقع شده است. حتی در مواردی جز این نکته استدالل وجود دارد. به نظر می

 توجیهی برای تکلیف وجود ندارد.

 

 28/10/95  68ج

 «علم»و « قطع»مقدمه: توضیح 

اعتقاد جزمی است که همیشه همراه متعلّق یا مقطوع است. همراه هر قطعی یک مقطوع بالذات « قطع»

وجود دارد که قطع بدون آن محقّق نخواهد شد، و یک مقطوع بالعرض وجود دارد که گاهی وهمی و گاهی 

وع بالذات وجود داشته باشد، و وجود یا عدم مقطوع بالعرض واقعی است. بنابراین برای تحقّق قطع، باید مقط

 تأثیری ندارد.

بر نیاز به  ای از قطع، یعنی قطع مصیب به واقع است. بنابراین برای تحقّق علم عالوهنیز حصّه« علم»

مقطوع بالذات، باید مقطوع بالعرض نیز در خارج موجود باشد. یعنی علم عبارت از قطعی است که در خارج 

 مقطوع بالعرض دارد.

با توجه به تعاریف فوق، برای تحقّق قطع فقط نیاز به مقطوع بالذات است؛ و برای تحقّق علم عالوه بر 

مقطوع بالذات نیاز به مقطوع بالعرض نیز وجود دارد. البته اینکه برای تحقّق علم یا قطع نیاز به مقطوع بالذات 

ق محقّق نخواهد شد(؛ امّا اینکه برای تحقّق علم نیاز به وجود است، امری عقلی است )یعنی قطع بدون متعلّ

 آید.مقطوع بالعرض در خارج است، امری است که از تعریف علم به دست می

 

 برای تحقّق علم نیاز نیست مقطوع بالعرض از قبل محقّق شود

ان است که حادثی از حوادث است یعنی موجودی مسبوق به عدم است؛ زیرا قطع از حالت انس« قطع»

نیاز به وجود « علم»شوند و قدیم نیستند. همانطور که گفته شد برای تحقّق این حاالت بر نفس عارض می

 خارجی مقطوع بالعرض است. وجود مقطوع بالعرض نسبت به وجود قطع سه حالت دارد:

باری تعالی  الف. گاهی مقطوع بالعرض قبل از قطع وجود دارد، مانند قطع به وجود باری تعالی )وجود

ازلی است امّا قطع حادث شده است، لذا مقطوع بالعرض قبل از حدوث قطع خواهد بود(. در این صورت واضح 

 است.« علم»است که قطع از حینِ حدوث از افراد 

شود. به عنوان مثال فرض شود زید عادل نبوده ب. گاهی در آنِ تحقّق قطع، مقطوع بالعرض نیز محقّق می

الت وی نیز وجود ندارد. ممکن است در حینِ پیدایش قطع به عدالت زید، در خارج نیز زید توبه و قطعی به عد
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است؛ زیرا در « علم»رسد قطع از همان حین حدوث از افراد کرده و عادل شود. در این صورت نیز به نظر می

است که مقطوع بالعرض دارد تعریف علم نیامده که باید مقطوع بالعرض قبل از قطع باشد، بلکه علم همان قطعی 

 )ولو از حین حدوث قطع، مقطوع بالعرض داشته باشد، و قبل از آن مقطوع بالعرض نباشد(.

شود. به عنوان مثال فرض شود زید ج. گاهی نیز مقطوع بالعرض بعد از حدوث قطع، در خارج محقّق می

د نیز توبه کرده و عادل شود. در این صورت عادل نبوده امّا قطع به عدالت وی پیدا شده، و بعد از یک ساعت زی

قطع در آنِ حدوث از افراد علم نیست؛ امّا بعد از یک ساعت )که مقطوع بالعرض در خارج موجود شد(، این 

 قطع بقاءً از افراد علم خواهد شد.

 

 اخذِ قطع به تکلیف در موضوع همان تکلیف

شود. اگر یک مولی قطع به حکم را کلیف بررسی میدر موضوع ت« قطع»با توجه به این مقدمه، ابتدا اخذِ 

اذا »در موضوع همان حکم اخذ نماید، محذوری ندارد. فرض شود یک مولی فقط دو تشریع دارد: تشریع اول 

؛ «اذا قطعتَ بحرمۀ شیء علیک فهو حرام علیک»؛ و تشریع دوم «قطعتَ بوجوب شیء علیک فهو واجب علیک

 وجود ندارد )زیرا در ادلّه استحاله مانند دور و لغویت مناقشه شد(. در این صورت هیچ محذوری عقلی

در علم اصول مفروغ عنه است که فعلیت هر تکلیف، به فعلیت موضوع آن در خارج است. البته نه اینکه 

در یک زمان موضوع تحقّق پیدا کرده، و در زمان بعدی حکم فعلی شود؛ بلکه تقدّم رتبی بوده و آنِ حدوث 

همان آنِ حدوث فعلیت تکلیف است. بنابراین در مثال فوق که موضوع همان قطع به تکلیف است، آنِ  موضوع

حدوث قطع در نفس، آنِ فعلیت تکلیف است. یعنی آنِ حدوث قطع به وجوب یک تکلیف، همان آنِ فعلیت آن 

 وجوب؛ و آنِ حدوث قطع به حرمت یک تکلیف،آنِ تحقّق حرمت فعلی آن تکلیف است.

شود، پس این قطع از حین آنجا که در این موارد از حینِ حدوث قطع، مقطوع بالعرض نیز محقّق میاز 

است. به عبارت دیگر قبل از قطع تکلیفی وجود ندارد؛ و بعد از حدوث قطع، تکلیف « علم»حدوث از افراد 

علم است، و حتی محال است  شود. بنابراین این قطع از افرادفعلی )مقطوع بالعرض( نیز در همان آن، حادث می

در این مثال قطعی محقّق شود که علم نباشد؛ زیرا با تحقّق قطع، تکلیف فعلی نیز محقّق شده و مقطوع بالعرض 

 شود، لذا علم محقّق شده است.موجود می

را در موضوع آن تکلیف « قطع»در موضوع یک تکلیف فعلی، کافی است شارع « علم»بنابراین برای اخذِ 

اخذ نماید. در این صورت دائماً موضوع این تکلیف علم خواهد بود و تکلیف فقط با تحقّق علم فعلی  فعلی

 شود.می
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 اخذِ علم به تکلیف در موضوع همان تکلیف

و حرام لیک فهاذا قطعتَ بحرمۀ شیء ع»با توجه به توضیح فوق، تفاوتی نیست بین اینکه شارع حکمِ 

ر ؛ زیرا دعل نمایدجرا « اذا علمتَ بحرمۀ شیء علیک فهو حرام علیک»ه حکمِ را جعل نماید، و یا اینک« علیک

ایجاد  خارج هر دو صورت موضوع تکلیف، قطعی است که مطابق خارجی دارد. یعنی به هر حال اگر قطعی در

 خواهد بود )بلکه محال است علم نباشد(.« علم»شود، همیشه از افراد 

 اخذ شود.« علم به همان تکلیف»کلیف، در نتیجه ممکن است در موضوع یک ت

 

 29/10/95  69ج

 جواب دیگر از شبهه دور

بود. در پاسخ از این شبهه « دور»همانطور که در ادلّه استحاله گذشت، یکی از دالئل استحاله اخذ علم 

 .1محال است« دور علّی»گفته شد تنها 

 شارع در . اگراصالً دور الزم نیاید امّا ممکن است طوری اخذِ علم در موضوع تکلیف تقریب شود که

تی ح در این صورت خواهد بود.« علم»استفاده نماید، مصداق آن در خارج حتماً « قطع»موضوع دلیل از عنوان 

 فقط وجود نیست، و« مقطوع بالعرض»موقوف بر وجود « قطع»دور معی هم الزم نخواهد آمد؛ زیرا وجود 

 ع بالذاتاست. به عبارت دیگر قطع فقط موقوف بر وجود مقطو «قطع»موقوف بر وجود « مقطوع بالعرض»

 است نه مقطوع بالعرض.

، که در اده نمودهاستف« قطع»بنابراین هرچند غرض مولی به واقع علم تعلّق گرفته، امّا در انشاء از عنوان 

 محقّق شده و غرض مولی تأمین خواهد شد.« علم»نتیجه همیشه در خارج 

 

 علم به حکم در موضوع همان حکمتطبیقاتی از اخذِ 

صه ، دو عویتحالههمانطور که گفته شد مشهور علماء که قائل به استحاله اخذِ علم هستند. در صورت اس

 وجود خواهد داشت که یکی در اصول و دیگری در فقه است:

 

                                                           

تلزم ود زیرا مساصل شحرای کسی قطع . اگر گفته شود تمام اقسام دور محال است، یک جواب نقضی وجود دارد. جواب این است که نباید ب1

ی ؛ و از طرفاشته باشد(داست )زیرا قطع باید متعلّق « مقطوع بالذات»متوقف بر وجود « قطع»دور بوده و محال است. توضیح اینکه وجود 

 است )زیرا قبل از قطع، مقطوعی نخواهد بود(.« قطع»نیز متوقف بر وجود « مقطوع بالذات»وجود 
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 به حکم در موضوع همان حکم« التفات»اخذِ 

)التفات  دانندیرا شرط فعلیت تکلیف م« التفات»اء در علم اصول این عویصه وجود دارد که مشهور علم

ار امر یف چهفقط در احکام تکلیفی شرط است نه در احکام وضعی(. یعنی در نظر مشهور شرائط عامّه تکل

بوده، و عاجز حرام ن است. بنابراین شرب خمر بر غیر بالغ یا مجنون یا« التفات»و « قدرت»و « عقل»و « بلوغ»

ست. در شده احرام نیست. اگر زید در حال غفلت شرب خمر نماید، فعل حرامی مرتکب ن بر غیر متلفت نیز

« بلوغ»و « قدرت»و « عقل»مقابل مشهور، تعداد قلیلی از علماء هستند که شرائط عامّه تکلیف را سه امر 

 یف.علیت تکالدانند )نظر مختار نیز همین است(. بنابر این نظر التفات شرط تنجّز تکالیف است نه شرط فمی

است، همان محذور و « التفات»به هر حال بنابر نظر رائج در علم اصول که از شرائط فعلیت تکلیف 

التفات به »استحاله اخذ علم در موضوع تکلیف، در مورد التفات نیز وجود خواهد داشت. توضیح اینکه وجود 

نیز موقوف بر وجود « تکلیف فعلی»است؛ و از سوی دیگر وجود « تکلیف فعلی»موقوف بر وجود « تکلیف

 ؛1است )زیرا برای فعلیت تکلیف نیاز به تحقّق موضوع در خارج است(« التفات به آن»

کم در تفات به حرسد اگر قائل به استحاله اخذِ علم به حکم در موضوع همان حکم، باید اخذِ البه نظر می

، باید یف هستندت تکلائل به شرطیت التفات در فعلیموضوع همان حکم را نیز محال بداند. بنابراین مشهور که ق

ات فتمشکلی در ال از این شبهه پاسخ دهند؛ و بنابر مبنای مختار که اخذِ علم در موضوع تکلیف محال نیست،

 ف است(.تکلی نبوده و ممکن است التفات شرط فعلیت تکلیف شود )هرچند در نظر مختار التفات شرط تنجّز

 

 روعات فقهیاخذِ علم در برخی ف

در فقه نیز برخی فروع فقهی وجود دارد که مختصّ به عالم یا به غیر عالم است )تفاوتی نیست که در 

اخذ شود، و ادلّه استحاله در هر دو مورد وجود دارد(. به عنوان « عدم علم»اخذ شود و یا « علم»موضوع دلیل 

ی عالم به جهر نباشد فقط قرائت بر وی واجب مثال جهر نماز صبح بر عالم به جهر واجب است، یعنی اگر کس

تواند به جهر یا اخفات بخواند؛ و مثال دیگر اینکه بر مسافر عالم به قصر، نماز قصر واجب است )یعنی است می

اگر جاهل به وجوب قصر باشد و نماز تمام بخواند صحیح است(؛ و مثال دیگر اینکه اگر مسافر علم به وجوب 

روزه بر وی واجب است؛ به هر حال اگر شخص عالم اخفاتاً نماز صبح بخواند، نماز باطل  افطار نداشته باشد،

                                                           

باشد که در  ه دلیل اینکال، ببع در کلمات شهید صدر، جوابی از این اشکال یافت نشد؛ ممکن است عدم توجه ایشان به این اش. با مقداری تت1

ودند، امّا ین اشکال باواجه با از شرائط عامّه تکلیف نبوده، و شرط تنجّز تکلیف است. مرحوم استاد محقق تبریزی نیز م« التفات»نظر ایشان 

التفات را از  بهه همچنانا این شبپیدا نشد. البته این نکته صحیح است که با وجود یک شبهه نباید از اعتقاد دست کشید. یعنی جوابی از ایشان 

 دانستند.شرائط فعلیت تکلیف می
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« التعاد»بوده؛ و اگر شخص جاهل اخفاتاً نماز صبح بخواند، نمازش واقعاً صحیح است )نه اینکه به حدیث 

 ؟داننداند، در حالی که اخذ علم را محال میصحیح باشد(. چگونه فقهاء چنین فتوایی داده

 

 جواب اول: علم به جعل در موضوع اخذ شده است

وع همان ر موضشهید صدر از این عویصه پاسخ داده است که در این فروع فقهیه، هرچند علم به حکم د

ل نماز بر رجا در موضوع مجعول اخذ شده است. یعنی همینکه زید بداند« علم به جعل»حکم اخذ شده، امّا 

ق ل محقّ علم به این قضیه کلی( وجوب جهر بر وی فعلی شده و مجعو صبح به صورت جهر واجب است )با

 شود.می

علم » اند و محلّ نزاع است اخذِ رسد این جواب حلّ عویصه نیست؛ زیرا آنچه فقهاء در فقه گفتهبه نظر می

است جب داند نماز صبح بر رجال به جهر وابه عنوان مثال زید می«. علم به جعل»است نه اخذِ « به مجعول

عول لم به مجعنی ع)یعنی علم به حکم کلی دارد(، امّا غافل است از اینکه در حال خواندن نماز صبح است )ی

 ت.ندارد(. در این صورت نیز اگر به نماز صبح را به اخفات بخواند، نمازش واقعاً صحیح اس

سبب اینکه واقعاً است نه به « التعاد»ممکن است گفته شود صحّت نماز در مثال فوق به دلیل حدیث 

« التعاد»تکلیفش جامع بین اخفات و جهر است. یعنی تکلیف فعلی همان نماز به جهر است، امّا به سبب حدیث 

این است که در هرچند در مثال فوق ممکن است به حدیث  1در ظاهر مجزی دانسته شده است؛ امّا جواب

این حدیث ممکن نبوده در عین حال حکم به صحّت تمسّک شود، امّا در مثال نماز مسافر تمسّک به « التعاد»

داند مسافر نمازش قصر است، امّا غفلت دارد اآلن مسافر است )یعنی علم به جعل شده است. یعنی کسی که می

« علم به مجعول»دارد امّا علم به مجعول ندارد(، اگر نماز کامل بخواند نمازش واقعاً صحیح خواهد بود. بنابراین 

، که این مطلب به لحاظ فقهی مسلّم است. لذا در این مسائل فقهی علم به مجعول «علم به جعل» مهمّ است نه

 اخذ شده است.

 

 جواب دوم: امکان اخذِ علم

وع ول در موضرسد تنها جواب از این مسائل فقهی نیز این است که گفته شود اخذِ علم به مجعبه نظر می

 همان مجعول ممکن است.

                                                           

بول است که قز مورد نی« التعاد»کند؛ زیرا در مفاد حدیث رسد این دفاع از کالم شهید صدر نیز تمام نبوده و مشکل را حلّ نمی. به نظر می1

اله اشکال استح شود که جهر بر عالم به جهر واجب است. لذا همانصحّت واقعی است. یعنی از جمع بین این حدیث و ادلّه جهر، کشف می

 وجود خواهد داشت.
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فات نیز راه حلّ شهید صدر کافی نیست؛ زیرا در آن مسأله نیز مسلّم است که التفات به البته در مورد الت

مجعول در موضوع همان مجعول اخذ شده است. به عنوان مثال اگر زید یقین به حرمت شرب خمر داشته، امّا 

 التفات به خمریت این مایع نداشته باشد، در این صورت مسلّم است که تکلیف فعلی ندارد.

 س حلّ اشکال در مسأله اصولی و بحث التفات نیز فقط به امکان اخذِ التفات در موضوع مجعول است.پ

 

 02/11/95  70ج

 جهت پنجم: موافقت التزامیه

بحث در این است که آیا عالوه بر وجوب عمل به احکام شرعیه، موافقت التزامی با احکام شرعیه هم 

عل دارد: افعال جوارحی مانند حرکت دست و پا؛ و افعال جوانحی الزم است؟ توضیح اینکه انسان دو نحوه ف

به معنای خشوع و رضایت به تکالیف الهی است. به عنوان مثال « موافقت التزامیه»مانند تفکر و تعقل و تخیّل؛ 

ت که امر به نماز، موجب موافقت عملی است یعنی باید نماز بخوانیم، که همان امتثال این امر است؛ سوال این اس

آیا باید موافقت التزامی به آن هم داشته باشیم؟ ممکن است زید امتثال وجوب نماز نموده و نماز بخواند، امّا 

 نسبت به وجوب آن، استنکار قلبی داشته باشد.

بنابراین موافقت التزامیه همان رضای باطنی و خشوع قلبی و انقیاد در مقابل اوامر الهی است، که این التزام 

ختیاری و ارادی است. یعنی ممکن است با یک امر عمالً مخالفت شده و نماز خوانده نشود، امّا قلباً امری ا

موافقت التزامی به وجوب نماز داشته باشد؛ و ممکن است عمالً موافقت شده و نماز بخواند، امّا قلباً مخالفت 

قلب است که غیر از ایمان است، زیرا ایمان در التزامیه با وجوب نماز شود. در نتیجه موافقت التزامیه همان عقد ال

مورد اعتقادات است مانند ایمان به توحید یا ایمان به معاد یا ایمان به نبوت و مانند آن؛ و غیر از تصدیق و 

شود، و گاهی عقد اعتقاد جزمی است. یعنی گاهی در نفس یک تصدیق ایجاد شده، و گاهی ایمان محقّق می

 شود.امیه محقّق میالقلب و موافقت التز

« ایمان»است، و امر دیگری در نفس به نام « تصدیق»و « اعتقاد»رسد در افق نقس فقط همان به نظر می

وجود ندارد. اعتقاد جزمی یا تصدیق نیز « موافقت التزامیه»وجود ندارد. یعنی تصوّری از « عقد القلب»و 

به عنوان مثال تصدیق به وجود زید یا عدم زید در اختیاری نیست، هرچند گاهی مقدمات آن اختیاری است.  

یک اتاق ممکن نیست )بدون مقدمه( در نفس محقّق شود، امّا با مقدمه اختیاری ممکن است چنین تصدیقی 

محقّق شود. یعنی اگر درب اتاق باز شده، و درون آن دیده شود، جزم به وجود یا عدم زید در اتاق حاصل 

 شود.می
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 وجوب موافقت التزامیهاستدالل بر عدم 

به هر حال سوال این است که آیا عالوه بر امتثال اوامر الهی، موافقت التزامیه هم الزم است؟ اصلِ بحث 

 عقلی است، امّا لزوم شرعی هم بحث خواهد شد:

است، که « صیام»یا « نماز»الف. وجوب شرعی: با مراجعه به ادلّه شرعی، مطلوب در اوامر الهی همان 

آنچه در شرع مطلوب است « حجّ»ور از افعال جوارحی هستند نه افعال جوانحی؛ و یا در امر به وجوب این ام

از ادلّه تکالیف الهی « وجوب موافقت التزامیه»همین طواف و احرام و مانند آن است، نه چیز بیشتر. بنابراین 

 شود.استفاده نمی

یعنی به هرچه امر نموده است، باید اتیان شود.  ب. وجوب عقلی: عقل حکم به لزوم اطاعت خداوند دارد؛

به عنوان مثال امر به نماز و صیام شده است لذا باید نماز و صیام اتیان شوند. همانطور که در مقدمه قبل گفته شد 

دانند. عقل نیز بیش از اطاعت همان اوامر را الزم ادلّه فقط افعال جوارحی مانند نماز و صوم را واجب می

 د.داننمی

 

 ثمره وجوب موافقت التزامیه

گفته شده بحث از موافقت التزامیه، دارای ثمره اصولی در برخی مسائل علم اصول است. توضیح اینکه 

شود. یعنی زمینه جریان هر دو اصل وجود دارد، و از جریان گاهی در اطراف علم اجمالی، دو اصل جاری می

در این موارد قول به وجوب موافقت التزامیه ثمره دارد، که اگر آید. ای الزم نمیدو اصل هیچ مخالفت عملیه

واجب نباشد هر دو اصل جاری خواهند بود؛ و اگر واجب باشد هر دو اصل با هم جاری نخواهند بود؛ زیرا 

آید، امّا با موافقت التزامیه به تکلیف واقعی منافات دارد. به هرچند از جریان دو اصل مخالفت عملیه الزم نمی

عنوان مثال اگر یقین به طهارت یکی از دو اناء وجود داشته باشد، که هر دو استصحاب نجاست دارند، در این 

شوند؟ در صورت عدم وجوب موافقت التزامیه، از جریان این دو اصل شوند یا نمیمورد هر دو اصل جاری می

با ترک هر دو با هیچ تکلیفی مخالفت نشده  آید؛ زیرا هر دو منجّز تکلیف هستند وبا هم مخالفت علمیه الزم نمی

است؛ امّا در صورت وجوب موافقت التزامیه، نباید دو اصل با هم جاری شوند؛ زیرا باید موافقت التزامیه به 

 طهارت یکی از آن دو )که علم به چنین حکمی در واقع دارد( وجود داشته باشد.

داده شده که مشکلی ندارد زید قلباً موافقت التزامیه به این ثمره نیز تمام نیست؛ زیرا از این ثمره جواب 

طهارت واقعی یکی از دو اناء داشته، و ظاهراً به نجاست ظاهری دو اناء ملتزم شود. بنابراین این ثمره صحیح 

 نیست.
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 جهت ششم: حجّیت دلیل عقلی

 وخذِ علم حث اد از بمرحوم آخوند بحث از حجّیت دلیل عقلی را مطرح ننموده است، امّا شهید صدر بع

مای ری با علاخبا قبل از بحث قطّاع، این بحث را اضافه نموده است. اصل بحث در مورد معارضه کلمات علمای

 شود، به نقل از شهید صدر است.اصولی است. مطالبی که به علمای اخباری استناد داده می

 و« ضدّ»ث نمایند مانند بحدالل میعلمای اصولی در موارد زیادی از علم اصول به مقدمات عقلیه است

نیز  ت خبر واحد؛ و حتی در بحث ادلّه حجّی«مقدمه واجب»و بحث « اجتماع امر و نهی»و بحث « ترتّب»بحث 

لم فقه ست. در عاده شده است؛ و در مباحث تعارض ادلّه نیز از استدالالت عقلیه استفا« دلیل عقل»یکی از ادلّه 

 اند.ت، وارد استنباط احکام شدهنیز بر اساس همین استدالال

، در اعتقاد علمای اخباری، قطعی که از مقدمات عقلیه حاصل شود، حجّت 1در مقابل علمای اصولی

هم منجّز نیست(. اخباریون با روش « بما هو احتمال»نیست. یعنی چنین قطعی معذّر و منجّز نیست )حتی 

بود. با مراجعه به آنها ممکن است « سنّت»و « کتاب»دنبال اند باید به علمای اصولی مخالفت نموده و فرموده

وجوب یا حرمت عملی معلوم شود؛ اگر هم وجوب یا حرمت عملی معلوم نشد، با مراجعه به کتاب و سنّت، 

وظیفه عملی مکلّف معلوم خواهد شد؛ زیرا در شبهات تحریمیه امر به احتیاط، و در شبهات وجوبیه برائت 

 اند:ته اخباریون نیز دلیل عقلی را در دو مورد قبول نمودهجاری شده است. الب

آنها  با گفته خودِ آله، الف. قبل از شریعت: واضح است که وجود خداوند متعال و نبی اکرم صلّی اهلل علیه و

 قابل اثبات نیست. بنابر این در این موارد باید به دلیل عقلی تمسّک کرد.

متثال ا باید اد، چرا مراجعه به کتاب و سنّت احکامی شرعی معلوم شدنب. بعد از شریعت: بعد از اینکه ب

 شوند؟ حکم به لزوم اطاعت خداوند نیز با کمک عقل به دست خواهد آمد.

 کام الهیاط احبه عبارت دیگر این دو مورد نیز در عرض کتاب و سنّت نیستند، یعنی در مرحله استنب

 شوند. تنباطاحکام شرعی از ادلّه شرعی )کتاب و سنّت( اس نباید از دلیل عقلی کمک گرفت، بلکه باید

 

 03/11/1395  71ج

                                                           

ه پس از نظریسموده، و نفوارق بین نظر علمای اصولی و اخباری را در سی مسأله اساسی بیان « کتاب االصول االصیلۀ». مرحوم فیض در 1

 اخباریون دفاع کرده است. این کتاب برای به دست آوردن اختالفات بین اصولیون و اخباریون کتاب خوبی است.
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 مقام اول: كاشفیت دلیل عقلی

ست؟ از آن ا قاصر در مورد دلیل قطعی یک بحث معرفتی وجود دارد که آیا دلیل عقلی، مفیدِ علم است یا

 اند دلیل عقلی افاده علم ندارد؛اخباریون مدّعی شده

 

 تحقّق قطع از دلیل عقلی استدالل بر عدم

استدالل اخباریون بر اینکه دلیل عقلی افاده قطع ندارد، این است که اختالف شدیدی در ادلّه عقلیه وجود 

شود. با نظر به این دو علم، حتی یک مسأله دارد. توضیح اینکه در دو علم کالم و فلسفه از ادلّه عقلیه استفاده می

فیلسوفان )اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان( در آن اتّفاق نظر داشته باشند؛ و یا  شود که تمامواحد هم پیدا نمی

یک مسأله نیست که تمام متکلمین )اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان( در آن اتّفاق نظر داشته باشند؛ این در حالی 

ات و مطالب دیگران را است که همه فیلسوفان و متکلمان ادّعا دارند بر اساس ادلّه عقلیه، مطالب خود را اثب

اند )البته ممکن است برخی مسائل مانند استحاله اجتماع نقیضین، اتّفاق نظر باشد؛ امّا این مسأله نیز از ابطال کرده

مسائل کالمی و فلسفی نیست(. با توجه به این اختالف کثیر که حتی بعد از هزاران سال بحث و گفتگو یک 

اند، بلکه از هم دورتر ول دو هزار سال در یک مسأله هم به توافق نرسیدهمیلیمتر هم جلو نرفته )یعنی در ط

اند؛ به عنوان مثال در یک مسأله قبالً فقط دو نظر وجود داشته، امّا اکنون پنج نظر یا بیشتر پیدا شده است(، شده

ه، برای انسان از آنها چگونه ممکن است بر دلیل عقلی اعتماد نمود؟ با توجه به این اختالف کثیر در ادلّه عقلی

 شود. بنابراین باید برای استنباط احکام شرع، به کتاب و سنّت مراجعه نمود.قطع حاصل نمی

اند. اشکال اینکه علم ریاضی )یعنی حساب سپس اخباریون اشکالی بر این بیان گرفته و از آن پاسخ داده

زوایای مثلث »نیست. به عنوان مثال در قضیه و هندسه( نیز از علوم عقلی است، امّا در آن اختالف چندانی 

 اختالفی نیست.« شودمی 4برابر  5تقسیم به  20»اختالفی وجود ندارد؛ و یا در قضیه « درجه است 180

مرحوم امین استرآبادی پاسخ داده که ریاضی یک خصوصیت دارد که مقدمات آن حسّی یا قریب به حسّ 

واضحات بوده و اختالفی در آن نیست. به عنوان مثال برای اثبات  است. به همین سبب مسائل علم ریاضی از

تخم مرغ را پنج تا پنج تا کنار هم گذاشته تا معلوم  20، ممکن است «شودمی 4برابر  5تقسیم بر  20»قضیه 

شود. این خصوصیت در ادلّه عقلیه، در شود چهار دسته خواهند شد. یعنی از راه حسّ صحّت آن قضیه معلوم می

بحث فقه وجود ندارد همانطور که در کالم و فلسفه وجود ندارد. بنابراین از ادلّه عقلیه در فقه و یا کالم و فلسفه 

 برای انسان قطعی حاصل نخواهد شد.
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به هر حال خالصه کالم اخباریون این است که به ادلّه عقلیه اعتباری نیست، و از آنها قطعی محقّق 

لیه که در دنیا کارآمد نبوده و مفید قطع نیست چگونه ممکن است در کشف احکام شود. یعنی این ادلّه عقنمی

 الهیه )که امور غیبی هستند(، کارآمده شده و قطع از آنها حاصل شود؟

 

 جواب از استدالل اخباریون

اند. ابتدا در مورد مدرکات عقل نظری، و سپس در هایی دادهاصولیون از این استدالل اخباریون پاسخ

 رد مدرکات عقل عملی بحث خواهد شد:مو

 

 ها به اشکال بر عقل نظریجواب

 اند:اصولیون از این اشکال به مدرکات عقل نظری، سه جواب نقضی و یک جواب حلّی داده

 

 جواب اول: اثبات وجود خداوند با ادلّه عقلیه

شود، و اگر ادلّه عقلیه اده میجواب نقضی اول این است که برای اثبات باری تعالی نیز از ادلّه عقلیه استف

مفید قطع نباشد در اثبات باری تعالی نیز نباید قطعی از آن حاصل شود. همینطور برای اثبات نبوت و امامت نیز 

شود. اثبات اصول اعتقادات تنها از راه ادلّه عقلیه ممکن است، زیرا واضح است که با از ادلّه عقلیه استفاده می

 توان اثبات باری تعالی نمود.قول خودِ خداوند نمی

 

 مناقشه در جواب: اصول اعتقادات از امور حسّی است

شهید صدر در این جواب نقضی مناقشه نموده و فرموده این نقض بر اخباریون نخواهد بود. ایشان فرموده 

در این امور مفید باشد. بنابراین ادلّه عقلیه می« کالبدیهی»اصول اعتقادات از واضحات است و از امور حسّی و 

یقین است مانند ریاضیات که قریب به حسّ بوده و ادلّه عقلیه در آن مفید قطع است. در مقابل، ادلّه و مسائل 

 علومی مانند فلسفه قریب به حسّ نبوده و ادلّه عقلیه در آن مفید قطع نیست.

استداللی و فنّی مشکل دارد  توضیح اینکه شهید صدر متوجه شده که ادلّه متکلمین در اعتقادات به لحاظ

لذا به دنبال بیان دیگر بوده است. ایشان اصول اعتقادات را اثبات استقرائی نموده که مانند مسائل علم ریاضی 

مبتنی بر حساب احتماالت است. تمام مبادی و اصول اعتقادات از توحید تا معاد باید از طریق حساب 

ای در آن نیست. ایشان با توجه به این مبنای خود، فرموده و مناقشهاحتماالت ثابت شود که از تجرّبیات است 
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چنین نقضی بر اخباریون وارد نیست و هرچند ادلّه عقلیه در اصول اعتقادات مفید قطع است، امّا در سائر مسائل 

 مفید قطع نیست.

ر توحید و نبوت( رسد مناقشه ایشان وارد نیست؛ زیرا وجودِ احتماالت کالمی مختلف )حتی دبه نظر می

دهد این مسائل مانند مسائل ریاضی نیست. به عنوان مثال در مسأله توحید، حتی قائلین بین متکلمین نشان می

دهند؛ و در مسأله نبوت، هیچ نبوتی نیست مگر مخالفین آن به توحید نیز تفسیرهای مختلفی از آن ارائه می

باشند، منکرین نبوت ه گفته شده از نظر پیرو اکثر عدداً میاکثریت هستند. به عنوان مثال در مورد مسیحیت ک

حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السالم بیشتر از تعداد قائلین به نبوت ایشان است )گفته شده حدود دو 

دهند، یعنی بیش از دو میلیارد مسیحی در جهان وجود دارند که کمتر از یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می

دم جهان نیز منکر نبوت حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السالم به عنوان پیامبر این عصر هستند(؛ سوم مر

و در مسأله امامت حتی بین مسلمین یعنی شیعه و اهل سنّت نیز اختالف وجود دارد. یعنی اهل سنّت که اکثریت 

 دهند، مخالف این نحوه امامت هستند.عددی را تشکیل می

این همه اختالف در اصول اعتقادات از مسائل کالمی، چطور ممکن است گفته شود ادلّه عقلیه  در نتیجه با

هستند؟ بنابراین مناقشه شهید صدر وارد نبوده، و جواب نقضی به اخباریون « کالبدیهی»در این مسائل حسّی یا 

اخباریون  ند، این نقض به خودِ صحیح است. یعنی اگر در ادلّه عقلیه اشکالی باشد و ادلّه عقلیه موجب قطع نشو

 وارد است که قطع به اصول اعتقادات نیز ممکن نیست.

 

 جواب دوم: اختالف فقهاء در استدالل به آیات و روایات

نقض دیگری که به این استدالل اخباریون شده، این است که اگر اختالف در ادلّه عقلیه موجب عدم اعتماد 

دالل فقهاء به اخبار و آیات نیز وجود دارد، پس باید این ادلّه نیز بی اعتبار به عقل باشد، همین اختالف در است

باشند! توضیح اینکه اختالف بین فقهاء کمتر از اختالف بین فالسفه و متکلمین نیست )هرچند در برخی کلیات 

رد(. همین اختالف اتّفاق بین فقهاء وجود دارد مانند وجوب نماز صبح، امّا در جزئیات اختالف بسیاری وجود دا

 شود از استدالل به آیه و خبر هم قطعی محقّق نشود.موجب عدم اعتماد به اخبار و آیات است یعنی موجب می

 

 مناقشه در جواب: ظهور از امور قریب به حّس است

شهید صدر این نقض بر اخباریون را نیز قبول نکرده است. ایشان فرموده در استدالالت فقهی و استنباط 

ام شرعی به اموری مانند ظهورات و حجّیت سند و جمع بین ادلّه متعارض نیاز است. این امور نیز مانند احک
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حسّیات بوده و اختالفی در آنها نیست. بنابراین تحقّق قطع از این ادلّه ممکن است، امّا ادلّه فالسفه و متکلمین 

 .1حسّی نبوده و نباید این دو را به هم قیاس کرد

 یح اینکهت. توضرسد این مناقشه ایشان نیز صحیح نیست؛ زیرا این مقایسه کامالً ممکن اسبه نظر می

و « ۀ الوثقیالعرو»ب ه کتاباختالفات فقهی وجود داشته و رو به تکاثر است نه رو به تقلیل. به عنوان مثال با نظر 

اً تمام رات وجود دارد. یعنی تقریباری بین فقهاء در استظهاشود اختالفات بسیهای مختلف آن، معلوم میتعلیقه

 تاب عروهرد )کمسائل دارای یک یا چند تعلیقه هستند، و حتی گاهی در یک مسأله چند ده تعلیقه وجود دا

 12ست. یعنی نزدیک اجلد  15بدون تعلیقات حدود دو یا سه جلد است، امّا در چاپ با تعلیقه این کتاب دارای 

رات و استظها شود که استدالالت فقهی، تعلیقه است(. این اختالف شاهد میجلد که چهار برابر متن کتاب است

 نیز از امور قریب به حسّ نیستند.

اعتمادی به یوجب بدر نتیجه این نقض بر اخباریون وارد است و اگر در فلسفه و کالم، اختالفات شدید م

 د.ادلّه شو اعتمادی بهادلّه شود؛ باید در فقه نیز این اخالفات شدید موجب بی

 

 04/11/95  72ج

 جواب سوم: علم به وقوع خطا نیز مقدمه عقلیه است

علم به »آید. توضیح اینکه در استدالل اخباریون گفته شد نقض سوم از کلمات شهید صدر به دست می

خطای سوال این است که از چه مقدّماتی علم به وقوع «. خطای کثیر در استدالالت عقلیه، مانع تحقّق قطع است

کثیر تحقّق یافت؟ اگر گفته شود از مقدمّات عقلیه استفاده شد و علم به خطای کثیر پیدا شد، پاسخ این است که 

از این مقدّمات قطعی حاصل نخواهد شد! بنابراین اگر مقدّمات عقلیه موجب قطع نباشند، در این استدالل نیز 

ی عدم اعتبار دلیل عقلی، به دلیل عقلی تمسّک شده موجب قطع نشده، و استدالل تمام نخواهد بود. یعنی برا

                                                           

ار كاشفیة سوا بصدد إنکو كال هذین النقضین الظاهر عدم ورودهما على المحدثین، و ذلك ألنهم لی:»126، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ألصول أحیانا، لفلسفة و ااالم و لة و تفصیال بل خصوص األدلة العقلیة ذات الطابع النظریّ التجریدی المستعمل فی علمی الکالدلیل العقلی جم

ول الدین و ال فی لعقل ال یحتاج إلیه ال فی إثبات أصو مثل هذا ا -و الحس و بقطع النّظر عنه قبل التجربة -أی ینکرون العقل النظریّ القبلی

ا كثبوت القضایا بوتها لدینقیدة ثالفقهیة. اما فی األول فلما ذكرناه فی مقدمة الفتاوى الواضحة من ان قضایا أصول الدین و الع االستدالالت

یة التجریبیة و إن االستقرائ لقضایااالعرفیة و التجریبیة فی الوضوح و الحقانیة ألنها تملك رصیدا من الدلیل الحسی و االستقرائی على حد سائر 

ة و ضایا الظهور و الداللقا إال على مد غالبو اما الثانی فالن االستدالالت الفقهیة ال تعت یمکن االستدالل علیها باألدلة العقلیة النظریة أیضا. نكا

 تبلغ نسبته فی اللخطأ فیها انسبة  التوفیق فیما بینهما و السند و نحو ذلك، و هی كلها قضایا عرفیة و لیست بنظریة برهانیة و ال إشکال فی ان

 «.النظریات العقلیة
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العلم »است )اشکال ایشان ناظر به صورت استدالل نیست، بلکه ناظر به ماده استدالل است. یعنی در نظر ایشان 

 .1که یکی از مقدمات نظری استدالل است، باید به کمک ادلّه عقلیه ثابت شود(« بوقوع الخطا

 ا از مقدمات تجربی استمناقشه در جواب: علم به خط

ین مقدمه رسد این جواب صحیح نیست زیرا ممکن است از طرف اخباریون پاسخ داده شود که ابه نظر می

ب قطع قلیه موجلّه ع)یعنی علم به خطای کثیر( از مجرّبات یا از امور قریب به حسّ است. بنابراین هرچند اد

 سّ بوده و موجب قطع است.نیست امّا در این مورد مانند ریاضیات قریب به ح

 

 جواب چهارم: تحقّق قطع بالوجدان

ع حاصل یز قطجواب حلّی به اخباریون وضوح بطالن استدالل است؛ زیرا بالوجدان از ادلّه عقلیه ن

شود، و از ابتدای کالم تا آخر آن نیز های بسیاری برای انسان ایجاد میشود. از ابتدا تا آخر فلسفه، قطعمی

که با  تی فالسفهشود، مانند قطع به وجود باری تعالی، و قطع به نبوت و مانند آن. حیاری محقّق میهای بسقطع

که فقط نقل اند، نه ایناند در تمام موارد ادّعای خود را از روی قطع و علم ثابت دانستهادلّه عقلیه مواجه بوده

 اقوال دیگران نمایند.

 

 لیه نیستمناقشه در جواب: قطع از نفسِ ادلّه عق

 :رسد این جواب نیز کافی نیست؛ زیرا در مدّعای اخباریون دو احتمال وجود داردبه نظر می

در  ت اختالفه کثرالف. عدم اعتبار قطع حاصل از مقدّمات عقلیه: ممکن است مراد اخباریون این باشد ک

ت شود؛ در این صوردلّه میشود(، موجب عدم اعتبار منطقی این امقدمات عقلیه )که منجرّ به کثرت خطا می

شود، امّا این اد میجواب چهارم مشکل را حلّ نخواهد کرد. توضیح اینکه هرچند بالوجدان برای انسان قطع ایج

 قطع فاقد اعتبار است.

ب. عدم تحقّق قطع از مقدمات عقلیه: ممکن است مراد آنها این باشد که کثرت خطا در مقدمات عقلیه 

قطعی برای انسان تحقّق نیابد؛ در این صورت نیز هرچند بالوجدان در فلسفه و کالم هم شود تکویناً موجب می

توانند پاسخ دهند که از نفسِ دلیل عقلی هیچ قطعی حاصل شود، امّا اخباریون میبرای انسان قطع محقّق می
                                                           

 ع الخطأ مانعن العلم بوقوابان المقصود لو کان دعوى قضیۀ کلیۀ هی  نقضا و هذا التقریب یرد علیه::»128، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ابق أو إلى قضیۀ لتقریب السإلى ا فیرجععن حصول الیقین فی کل معرفۀ عقلیۀ نظریۀ فهذه القضیۀ بنفسها ال بد و أن تستند اما إلى قضیۀ ریاضیۀ 

ثیرا الیقین کلم بالخطإ ععد أن عقلیۀ فتکون بنفسها محکومۀ بحکم القضایا العقلیۀ األخرى، و ان کان المقصود دعوى ان المحدث ال یحصل له ب

ن قد حصل لدیهم الذی خرینیا لآلعیا و منطقمن الدلیل العقلی فهذا معناه انه شاک ال یقین له و لیس دلیال على عدم انبغاء حصول الیقین موضو

 «.منشأ للیقین
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ی مقدمات دارد. به شود که نیاز به برخشود. توضیح اینکه قطع با توجه به حاالت روانی نفس محقّق مینمی

با نظر به ادلّه اصالۀ الوجود و اینکه اشکالی نیافته و با نظر به ادلّه دیگران و « اصالۀ الوجود»عنوان مثال قائل به 

شود. به عبارت دیگر نوعاً برای انسان از ادله قطع یافتن اشکال در آنها زمینه ایجاد قطع برایش محقّق می

الت روانی بوده و نیاز به زمینه و مقدماتی دارد. شاهد این مدّعی این است که شود، زیرا قطع یک ححاصل نمی

 ای است که برای آن مطرح شده است.اعتقاد به وجود مبدأ بسیار راحتر از اعتقاد به ادلّه

رسد، جواب چهارم ها این باشد که از نفسِ این ادلّه عقلیه، انسان به قطع نمیدر نتیجه اگر ادّعای اخباری

توان اثبات کرد که از نفسِ همین ادلّه عقلیه، قطع ایجاد شده است )زیرا در هر موردی ممکن صحیح نبوده و نمی

 .1است زمینه پیدایش قطع از قبل وجود داشته و یا با کمک امور مختلف دیگر برای انسان قطع شده باشد(

شود؛ البته  اشکال اخباریون میل و دوم موجب حلّ رسد جواب نقضی اوبه هر حال در مجموع به نظر می

  دلیل نقضی برای از کار انداختن استدالل کافی است، امّا برای ابطال مدّعا کافی نیست.

 

 ها به اشکال بر مدرکات عقل عملیجواب

دارد )یعنی دو قوه عاقله ندارد( که فقط درّاکه است. این قوه به لحاظ « عاقله»انسان یک قوه به نام 

قسیم به دو دسته شده است: برخی از مدرکات آن در مورد حسن و قبح افعال است که از حیث ادراکات آن ت

؛ برخی از مدرکات نیز امور دیگری مانند تناقض، و 2شودگفته می« عقل عملی»درک این مدرکات به آن 

 شود.گفته می« عقل نظری»استلزام، و علت و معلول، است که از حیث درک این مدرکات به آن 

توسط « یحالکذب قب»کند. به عنوان مثال قل، حسن و قبح واقعی در مورد افعال اختیاری را درک میع

وه قشود؛ و استحاله تناقض نیز توسط همین شود، بلکه توسط قوه عاقله درک میقوه باصره یا واهمه درک نمی

ماید. عملی آن را درک نشود. مدرکات عقل عملی فقط حسن و قبح است و چیز سومی نیست که عقل درک می

 شود:در بحث عقل عملی و مدرکات آن در دو مرحله درک می

 

                                                           

د نتیجه وجو سِ کبرا نیز، زیرا در نفیعنی قیاس ارزشی ندارد)انسان بر اساس حساب احتماالت است برای علم تحقّق شهید صدر . در نظر 1

یدا لسفی قطع پل کالمی و فهر حال اینکه در مسائ. به استتابع مقدماتی غیر اختیاری برای انسان علم دارد(؛ و در نظر برخی نیز تحقّق 

حیح است فقط تصور ص لذا گفته شده در مسائل فلسفی ست، قابل اثبات نیست؛اایجاد شده  شود صحیح است، امّا اینکه این قطع از استداللمی

 که موجب تصدیق است، و دلیل تنها نقش ایجاد تصور دارد.

ی به ح عقل عمله اصطالی دارد، که تعریف مذکور در مورد عقل عملی در اصول است. در اصول هرگا. عقل عملی دو اصطالح اصولی و فلسف2

 کار رود، به همین معنی است.
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 مرحله اول: اعتبار ادراكات عقل عملی

شود که به علمای اخباری نسبتِ انکار اعتبار این ابتدا در مورد اعتبار مدرکات عقل عملی بحث می

« نکاح با محارم»د آنها وجود دارد. به عنوان مثال ادراکات داده شده به دلیل کثرت اختالفی که بین مردم در مور

ها در برخی عرف« تعدّد زوجات»در یک عرف بسیار قبیح است، امّا در عرف دیگر اصالً قبحی ندارد؛ و یا 

هایی از این قبیل که بسیار هستند. این کثرت اختالف ها اصالً قبحی ندارد؛ و مثالبسیار قبیح، امّا در برخی عرف

ها نسبت داده شده که این اختالف آنها را به انکار اعتباری این ادراکات است )حتی به برخی اخباریموجب بی

اند(. به عبارت دیگر این اختالف کثیر موجب سلب حسن و قبح کشانده، و آنها حسن و قبح را اعتباری دانسته

شود. به عنوان مثال ز بی اعتماد میشود، حتی انسان به ادراک عقل خودش نیاعتماد از ادراکات عقل عملی می

اگر شخصی چندین بار به یک طبیب مراجعه کرده، و نسخه وی را انجام دهد امّا خوب نشود؛ در این صورت 

 شود.اعتماد مینسبت به آن طبیب بی

 

 جواب نقضی: حکم عقل عملی به وجوب طاعت

از احکام عقل عملی است؛ اگر  جواب نقضی به این استدالل این است که وجوب اطاعت خداوند نیز

اعتبار خواهد بود )یعنی وجوب اطاعت اعتبار باشد، پس قطع به وجوب اطاعت نیز بیمدرکات عقل عملی بی

شود از قولِ خود شارع اوامر الهی باید عقلی باشد زیرا بی معنی است که وجوب آن شرعی باشد. یعنی نمی

چطور بر حکم عقل عملی بر وجوب اطاعت اوامر الهی اعتماد  وجوب اطاعت وی را به دست آورد(. بنابراین

 شده است؟

 

 مناقشه در جواب نقضی: محرّك اتیان اوامر الهی، دفع ضرر محتمل است

رسد این جواب نقضی صحیح نیست؛ زیرا محرّک اتیان اوامر الهی، وجوب عقلی اطاعت نیست، به نظر می

محتمل فطرتاً الزم است(. یعنی حتی اگر اطاعت خداوند عقالً هم بلکه همان احتمال عقوبت است )که دفع ضرر 

شود؛ زیرا اطاعت بر اساس وجوب فطری است، یعنی انسان از تغییری در رفتار مومنین ایجاد نمی واجب نباشد،

یت عقوبت گریزان است. به عنوان مثال اگر در قوانین راهنمایی و رانندگی نیز عقوبت برداشته شود، قوانین رعا

نخواهد شد )یعنی اگر اعالم شود مجازاتی نیست بلکه برای رعایت نظم باید این قوانین رعایت شوند، در این 

 صورت کسی قوانین را رعایت نخواهد کرد(.

 

 05/11/95  73ج
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 جواب حلّی: اختالفات تنها در صغری است

جود ملی ومدرکات عقل عجواب حلّی به استدالل اخباریون این است که اختالف زیادی که در مورد 

ا اتّفاق این کبر مه دردارد، مربوط به کبراهای عقل عملی نیست، بلکه دائماً مرتبط با صغریات آنهاست. یعنی ه

ثال مه عنوان د دارد. باست، امّا در مصادیق و صغریات آن اختالف وجو« الظلم قبیحٌ»و « العدل حسنٌ»دارند که 

م نبوده اق ظله لذا حکم به قبح آن شده است؛ امّا در عرف دیگر مصددر یک عرف شرب خمر مصداق ظلم بود

بح ظلم، ل و قلذا حکم به قبح آن نشده است. به عبارت دیگر عقل عملی دارای دو مدرک است یعنی حسن عد

رکات آن ت، مدکه در آنها اختالفی نیست. بنابراین از آنجا که در این دو مدرک عقل عملی اختالفی نیس

 ر نیستند.اعتبابی

 

 مناقشه اول: مدركات عقل عملی، همان مصادیق است

را قضایای تجمیعی « العدل حسنٌ»و « الظلم قبیحٌ»شهید صدر جواب حلّی را نپذیرفته زیرا دو قضیه 

داند. توضیح اینکه بازگشت احکام عقل عملی به دو این قضیه صحیح نیست؛ زیرا ظلم و عدل از عناوین می

شاره به مصادیق ظلم مانند خیانت در امانت و کذب و غیرهما، و اشاره به مصادیق عدل مانند مشیره هستند که ا

مَن فی الغرفۀ »ردّ امانت و صدق و غیرهما دارند. یعنی خودِ عنوان ظلم و عدل خصوصیتی ندارند، مانند 

اند. داخل اتاق هاشمی بوده ای بین این اتاق و سیادت نیست، بلکه به نحو اتّفاقی تمام افرادکه رابطه« هاشمیٌ

بنابراین اصالً کبرایی وجود ندارد بلکه آنچه حَسن است همان ردّ امانت و صدق و مانند آنهاست که مورد 

ازدواج »و یا « شرب خمر»اختالف بسیار است. به عبارت دیگر نزاع صغروی نبوده و کبروی است مانند اینکه 

عرف قبیح بوده و در عرف دیگر نیست. با توجه به این اختالف قبیح هستند یا نه؟ که در یک « با محارم

 .1مدرکات عقل عملی اعتباری نخواهند داشت

                                                           

حنا ابقة حیث أوضو هذا الجواب صوری یتضح وجه المناقشة فیه مما تقدم فی بعض البحوث الس:»137، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ظلم و العدوان مول، إذ الرط المححسن العدل لیستا هما المدركین العقلین العملیین األولیین ألنهما قضیتان بشهنالك ان قضیتی قبح الظلم أو 

و ال ینبغی أن نه ینبغی أفسه بأهو الخروج عن الحد و لیس المراد به الحد التکوینی إذ ال خروج عنه بل الحد الّذی یضبطه العقل و یحدده بن

ا و إجماال ال ملی اختصارقل العأخرى عن القبیح بل هذه القضیة ان كانت مفیدة فهی تفید كإشارة إلى مدركات الع یتعداه اإلنسان و هو عبارة

ذلك، و كذلك  لوعد و غیرالفة اأكثر، فعنوان الظلم أخذ مشیرا و معرفا إلى واقع ما ال ینبغی فعله فی نظر العقل من الکذب و الخیانة و مخ

و قبح الظلم  حسن العدل قضیتافإذا  ان و الشکر و الصدق و المروءةلى واقع ما ینبغی فی نظر العقل فعله من اإلحسعنوان العدل یکون مشیرا إ

 «.تکونان فی طول القضایا العقلیة العملیة ال انهما األساس لها كما أفید
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رسد این مناقشه بر جواب حلّی صحیح نیست؛ زیرا دو قضیه حسن عدل و قبح ظلم، از قضایای به نظر می

خواهد شد که ممکن نیست  خواهد آمد، و گفته« حسن و قبح عقلی»حقیقیه هستند. تفصیل این بحث در مبحث 

 این دو قضیه از قضایای تجمیعی باشند.

 

 فائده استمناقشه دوم: قطع به كبرای بدون تعیین صغریات، بی

رسد جواب حلّی صحیح نیست؛ زیرا هرچند مورد قبول است که اختالف در صغریات وجود به نظر می

آن فائده ندارد. یعنی کبرای کلی به تنهایی کارآمد دارد نه در کبریات، امّا قطع به کبرا بدون تعیین صغریات 

نیست، بلکه صغریات مهمّتر از کبری است. همانطور که گفته شده در صغریات نیز اختالف کثیری وجود دارد که 

 این اختالف زیاد، مانع اعتماد بر مقدمات عقلیه است.

 

 جواب سوم: اختالفی در حسن و قبح عقلی یا عقالئی نیست

رسد اشکال اخباریون صحیح نیست؛ زیرا اختالفات ذکر شده فقط در حسن و قبح عرفی است یبه نظر م

در حالیکه بحث در حسن و قبح عقلی و یا عقالئی است. توضیح اینکه همانطور که در مباحث قبلی توضیح 

 داده شد حسن و قبح سه نوع است:

واقعی مانند تالزم بین نار و حرارت، و باشند )امور الف. عقلی: حسن و قبح عقلی دو امر واقعی می

استحاله، و علّیت، و امکان، و مانند آنهاست(. نزاع موجود در مورد حسن و قبح نیز در همین قسم یعنی حسن و 

 قبح عقلی )یا ذاتی( است )که فقها آن را قبول نموده و حکماء منکر هستند(.

ند که منشأ اعتبار آنها حفظ نظام اجتماعی است. باشب. عقالئی: حسن و قبح عقالئی دو امر اعتباری می

 دانند.فالسفه که منکر حسن و قبح عقلی هستند، تمام مصادیق آن را داخل در حسن و قبح عقالئی می

باشند، با این تفاوت که ج. عرفی: حسن و قبح عرفی نیز مانند حسن و قبح عقالئی از امور اعتباری می

م نیست بلکه ناشی از روحیات و آداب و سنن و ادیان و مانند آنهاست. به منشأ حسن و قبح عرفی، حفظ نظا

در عرف مسلمین قبیح است، و قبح شرب خمر ریشه دینی « شرب خمر»و یا « نکاح با محارم»عنوان مثال 

 دارد )امّا در عرف مسیحیت شرب خمر قبیح نیست و دین آنها منشأ برای قبح نشده است(.

تمام امثله ذکر شده در کالم اخباریون از موارد حسن و قبح عرفی است. در حسن و  با توجه به این نکته،

قبح عرفی نیز اختالفی وجود ندارد بلکه حسن و قبح عرفی امری نسبی است )یعنی اینگونه نیست که قبح شرب 

ها متفاوت فخمر در عرف مسلمین اشتباه باشد، و یا عدم قبح در عرف دیگر اشتباه باشد، بلکه اقتضائات عر

بوده لذا نتیجه متفاوت به دست آمده است(. به عنوان مثال مردم در خوشمزه و بدمزه اختالفی ندارند بلکه این 
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دو از امور نسبی هستند لذا یک چیز واحد مانند پلوخورشت نزد یک نفر خوشمزه و نزد دیگری بدمزه است 

ر دو واقعاً صحیح است(. عالوه بر این عدم اختالف در )یعنی اینگونه نیست که یکی اشتباه کرده باشد، بلکه ه

حسن و قبح عرفی، در مورد حسن و قبح عقلی و عقالئی نیز اختالفی نبوده و حتی این دو از امور نسبی هم 

 نیستند )اگر هم اختالفی باشد اندک بوده و کثیر نیست تا موجب عدم اعتماد شود(.

حسن و قبح عقلی یا عقالئی است، اختالف کثیری نیست تا  به هر حال در مدرکات عقل عملی که همان

اعتمادی به آنها شود، و اشکال اخباریون وارد نیست. بنابراین این کالم اخباریون نقض بر ادراکات موجب بی

 عقل عملی نیست.

 

 مرحله دوم: قاعده مالزمه

صیاغت برای قاعده مالزمه  ادعّا شده بین حکم عقلی یا عقالء و حکم شرع مالزمه وجود دارد. پس دو

 وجود دارد که باید بررسی شود:

 

 استدالل بر مالزمه حکم شرع با حکم عقلی

کل ما حکم به العقل حکم »صیاغت اول در مورد مالزمه بین حکم شرع و حکم عقلی عملی است. یعنی 

استحباب؛ و کراهت؛ ، که نزد عقل عملی چهار قسم حکم به حسن و قبح وجود دارد: وجوب؛ حرمت؛ «به الشرع

قاعده مالزمه داللت دارد اگر عملی عقالً حرام باشد، شرعاً هم حرام است. برای این قاعده وجوهی ذکر شده 

 شود:)که یک وجه قبالً بیان و بررسی شد( و اکنون یک وجه دیگر بیان می

باشد که مطلوب  هر واجب عقلی مانند ردّ امانت ممکن است در شرع واجب باشد یا نباشد؛ اگر واجب

ثابت است، و اگر واجب نباشد یعنی شارع ترخیص بر ترک آن داده است. ترخیص در ترک واجبات عقلیه مانند 

ردّ امانت نیز ترخیص در انجام کار قبیح عقلی است که این ترخیص هم قبیح است. صدور امر قبیح از خداوند 

 در شرع واجب نکرده باشد.هم محال است. بنابراین محال است شارع واجب عقلی را 

 

 مناقشه: عدم وجوب شرعی یك فعل، مساوق با ترخیص شرعی در آن نیست

رسد در این استدالل یک مغالطه وجود دارد. توضیح اینکه فعلی از سوی شارع واجب نشود، به نظر می

شرعی داده شود دارای دو فرد است: اینکه ترخیص در آن داده شود؛ و یا اینکه نه واجب شده و نه ترخیص 

)ترخیص ظاهری نیز قبیح نیست، زیرا ممکن است ترخیص ظاهری بر مخالفت تکلیف داده شود(. به هر حال 
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ممکن است عدم وجوب شرعی به سبب اکتفای شارع به وجوب عقلی باشد )یعنی عدم ایجاب شرعی به سبب 

 اند( که وافی به غرض مولی هست.لغویت نیست که برخی ادّعا نموده

 

 06/11/95  74ج

 استدالل بر مالزمه حکم شرع با حکم عقالئی

اند. در این صیاغت مالزمه بین منکرین حسن و قبح عقلی، به صیاغتی دیگر قاعده مالزمه را قبول نموده

شاید اولین بار قاعده «. کل ما حکم به العقالء حکم به الشارع»حکم شرع و حکم عقالئی وجود دارد یعنی 

 صیاغت از سوی مرحوم محقّق اصفهانی مطرح شد.مالزمه با این 

این صیاغت تفاوتی مهمّ با صیاغت قبلی دارد. در صیاغت قبل احکام عقل عملی فقط چهار حکم وجوب 

و استحباب و حرمت و کراهت بود؛ امّا در این صیاغت مالزمه فقط در چهار حکم نیست بلکه احکامی عقالئی 

و اموری از این قبیل نیز با حکم شرع مالزمه « سلطنت»و « بطالن»و « صحّت»و « ملکیت»و « حقّ»مانند 

خواهند داشت. به عنوان مثال اگر حقّی را عقالء برای مولف قائل باشند، شارع هم حکم به چنین حقّی برای وی 

خواهد نمود. بنابراین هر حقّ عقالئی، حقّ شرعی هم خواهد بود و هر ملکیت عقالئی، ملکیت شرعی هم 

هد بود. در نتیجه اگر این قاعده با صیاغت عقالئی ثابت شود، گستره آن بسیار وسیع بوده و تمام امور خوا

 کند )مگر جایی که شارع از آن ردع کرده باشد(.عقالئی را شرعی می

باشد. دلیل قاعده مالزمه با این صیاغت در مباحث قبل هم بیان شد. گفته شده شارع نیز یکی از عقالء می

شود امری نزد عقالء واجب باشد، نزد شارع هم واجب خواهد بود. اگر شارع طبق آن حکم نکند معلوم میاگر 

این حکم عقالئی نبوده است. در واقع این صیاغت از قاعده مالزمه، با تسامح مالزمه خواهد بود، و در حقیقت 

 تضمّنی است. یعنی حکم مجموعه عقالء متضمن حکم شارع نیز هست.

 

 طبق احکام عقالئی حکم نماید« بما هو شارع»: نیاز نیست شارع مناقشه

شود. به این استدالل دو در مباحث قبل این استدالل نقد شد، و عالوه بر نقد سابق اضافاتی نیز بیان می

 اشکال وجود دارد:

موعه عقالء شود گفت شارع یکی از عقالء بوده و در مجالف. اگر مراد از شارع خداوند متعال باشد، نه می

« عقالء»رسد است. توضیح اینکه به نظر می« عاقلین»شود گفت شارع یکی از افراد عضویت دارد، و نه می

اند. بنابراین ای از انسانهای دارای قوه عاقله هستند که در طول زندگی اجتماعی به خرد جمعی رسیدهمجموعه

تفسیر مذکور « عقالء»ماعی ندارد. حتی اگر مراد از خداوند متعال عضوی از این مجموعه نیست زیرا زندگی اجت
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یعنی جمع عاقل باشد، باز هم خداوند متعال از عقالء نیست؛ زیرا دارای قوه « عاقلین»نباشد بلکه مراد همان 

 باشد.عاقله یا خرد فردی )که مایز بین انسان و سائر حیوانات است( نمی

ای نیست، امری واضح است؛ امّا مراد این است ی چنین قوهممکن است گفته شود اینکه خداوند متعال دارا

کند، خداوند متعال نیز عالم به این امور با علم که همانگونه که انسان به وسیله قوه عاقله به اموری علم پیدا می

شود و برای خداوند متعال حاصل می« بصورتها»حضوری است یعنی این مدرکات عقل عملی برای انسان 

حاصل است. در این صورت پاسخ این است که قوه عاقله فقط ادراک به علم حصولی دارد یعنی « بوجودها»

شود )در مکتب فلسفی مالصدار تحقّق علم حصولی برای خداوند علم حضوری توسط قوه عاقله درک نمی

ی حصولی متعال محال است و محقّق اصفهانی نیز تابع همین مکتب است؛ بنابراین ادراک عقل عملی که علم

 .1است، بر خداوند متعال محال است(

زیرا ایشان  واهد بود؛آله باشد، اشکال اول وارد نخ البته اگر مراد از شارع همان نبی اکرم صلی اهلل علیه و

، و هم ولی بودهلم حصعداخل در مجموعه عقالء بوده و از افراد عاقلین هم هستند. یعنی هم دارای قوه عاقله و 

 اند.ی داشتهزندگی اجتماع

ئی حکم ام عقالطبق احک« بما هو من العقالء»ب. با غضّ نظر از اشکال اول، و قبول اینکه شارع هم 

بحث خارج  است، که از محلّ« بما هو عاقل»کند، قاعده مالزمه ثابت نخواهد بود؛ زیرا این حکم شارع می

ارع به شکن است صادر شده باشد. مم« ارعبما هو ش»است. یعنی ادّعا در اثبات حکم شرعی است که از شارع 

کند. به نق آن همان حکم عقالئی اکتفاء کرده و همان حکم را وافی به غرض خود ببیند، لذا حکم شرعی طب

ت؛ امّا اس« قلبما هو عا»عبارت دیگر صیاغت تضمّنیه فقط اثبات حکم عقالئی کرده که متضمّن حکم شارع 

 کند.اثبات حکم شرعی نمی

عال داوند مترع، خال بر قاعده مالزمه به صیاغت دوم وارد است و تفاوتی ندارد که مراد از شااین اشک

 باشد یا نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله باشد.

 

                                                           

علم  درَک را بهمهمین  خداوند متعال نیز . ممکن است اشکال شود که به هر حال مدرک عقل عملی برای انسان یک علم حصولی است، امّا1

عاقله درک  کند. بنابراین شارع هم به همان حکم عقالئی، حکم دارد؛ پاسخ این است که اموری که عاقلین توسط قوهحضوری درک می

ل درک به علم باین امور قا ...(.کنند، و ادّعای مالزمه حکم شرع با آنها شده است، از امور اعتباری هستند )مانند ملکیت و حقّ و سلطنت و می

 ر اعتباری واموت نه نزد کسی حاضر شوند )یعنی علم حضوری فقط در امور حقیقی اس« بوجودها»حضوری نیستند؛ زیرا وجودی ندارند تا 

 ؛ زیرا تعریف علم حضوری وجود معلوم نزد عالم است که چنین اموری وجود ندارند(.واقعی
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 مقام دوم: حجّیت دلیل عقلی

قلی، ت دلیل عحجّی همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ابتدا از کاشفیت دلیل عقلی بحث شده و سپس از

لیه الالت عقاستد یجه بحث اول این شد که دلیل عقلی کاشف هست. اکنون سوال این است که اگر از طریقکه نت

 ست؟یک قطع به حکم شرعی )فعلی( پیدا شد، آیا این قطع نسبت به آن تکلیف حجّت )و منجّز( ا

 

 استدالل بر عدم حجّیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه

دانند. ه اخباریون قطع حاصل از مقدمات عقلیه را حجّت نمیاز مرحوم شیخ انصاری نقل شده است ک

 :1ایشان فرموده کالم اخباریون به دو نحوه قابل تقریب است

اوین کی از عنینیز  الف. شارع نهی تکلیفی از ورود به ادلّه عقلیه نموده، و استفاده از مقدمات عقلیه

صیت کب این معفکر در ذات الهی(. اگر کسی مرتاست )شبیه حرمت ت« غیبت»و « کذب»محرّمه در شرع مانند 

نماید، امّا  قطع عمل ید بهشده )یعنی وارد ادلّه عقلیه شود( و قطع به تکلیفی پیدا نماید، هرچند مضطرّ شده و با

واقع بر وی  رده، لذایدا کپاگر به مخالفت واقع افتد، استحقاق عقاب دارد؛ زیرا به سوء اختیار قطع به خالف واقع 

 شود.یجّز است. به عبارت دیگر اضطرار ناشی از سوء اختیار است، لذا این قطع عذر محسوب نممن

دع رین قطع، ذیر اب. شارع از عمل به قطع حاصل از ادلّه عقلیه، ردع نموده است. یعنی از تنجیز و تع

ز تنجیز ، شارع اا کندپیدنموده است. به عنوان مثال اگر کسی از ادلّه عقلیه قطع به حرمت شرب این عصیر عنبی 

شرب  حرمت این قطع ردع نموده لذا ترخیص در مخالفت و شرب آن داده است؛ و یا اگر کسی قطع به عدم

ر و قطع معذّ س اینعصیر عنبی پیدا نماید، شارع از تعذیر آن ردع نموده لذا احتیاط را واجب نموده است. پ

 منجّز نیست.

ون نسبت داده شده، و ظاهراً مراد آنها روشن نبوده است. برای بررسی به هر حال، این دو بیان به اخباری

این ادّعا نیاز به یک بحث ثبوتی و یک بحث اثباتی است. در بحث ثبوتی امکان ردع شارع از عمل به قطع 

بررسی شده )یعنی از امکان سلب منجّزیت و معذّریت از قطع(؛ و در بحث اثباتی با فرض امکان ردع از حجّیت 

                                                           

لکشف؛ و لو علم من حیث افإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فال یعقل ذلك فی مقام اعتبار ال:»51، ص1. فرائد االصول، ج1

ض فی المطالب جواز الخو وا عدمو إن أراد أمکن الحکم بعدم اعتباره لجرى مثله فی القطع الحاصل من المقدّمات الشرعیّة طابق النعل بالنعل.

ن الخطأ فی فهم ما یحصل م بکثرة ة؛ لکثرة وقوع الغلط و االشتباه فیها، فلو سلّم ذلك و اغمض عن المعارضةالعقلیّة لتحصیل المطالب الشرعیّ

تقصیره فی فی ذلك؛ ل م یعذرلالمطالب من األدلّة الشرعیّة، فله وجه، و حینئذ: فلو خاض فیها و حصل القطع بما ال یوافق الحکم الواقعی 

 «.فی ثبوت كثرة الخطأ أزید ممّا یقع فی فهم المطالب من األدلّة الشرعیّة إلّا أنّ الشأن مقدّمات التحصیل.
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قطع، ادلّه اثباتی از کتاب و سنّت و داللت آنها بر ردع بررسی خواهد شد؛ اخباریون در بحث اثباتی به آیات و 

 اند.روایات بسیاری استدالل نموده

 

 بحث ثبوتی: امکان ردع حجّیت قطع

ت تا آیا حجّیت قطع مانند زوجیت عدد اربعه است تا سلب حجّیت از قطع ممکن نباشد، و یا مانند آن نیس

سلب حجّیت از قطع ممکن باشد؟ قائلین به استحاله، حجّیت قطع را ذاتی دانسته، و آن را قابل انفکاک از قطع 

باشد، در « ذاتی باب ایساغوجی»باشد، و چه « ذاتی باب برهان»دانند. یعنی حجّیت قطع ذاتی است که چه نمی

 هر صورت حجّیت از قطع قابل انفکاک نخواهد بود.

رسد این استدالل تمام نیست؛ زیرا مراد از ذاتی بودن حجّیت قطع، همان که گفته شد به نظر میهمانطور 

معنای اصولی است نه به معنی باب ایساغوجی و نه به معنی باب برهان. ذاتی اصولی به این معنی است حجّیت 

در طول اعتبار هستند، امّا قطع در طول جعل و اعتبار نیست. به عنوان مثال حجّیت ظهور و حجّیت خبر واحد 

« علّیت»یا « اقتضاء»در اصطالح علم اصول، ممکن است به نحو « ذاتی»حجّیت قطع در طول اعتبار نیست. 

باشد. اگر به نحو اقتضاء باشد، قابل انفکاک است و اگر به نحو علّی باشد قابل انفکاک نیست. این مطلب نیز 

رسد حجّیت قطع، ذاتی به نحو اقتضاء است. یعنی قطع منجّز به نظر میبرهان ندارد بلکه امری وجدانی است، که 

 است معلقاً بر عدم ترخیص از سوی مولی؛ و معذّر است معلقاً بر عدم ایجاب احتیاط از سوی مولی.

رسد در بحث ثبوتی کالم اخباریون ممکن است، یعنی هیچ محذوری در ردع حجّیت در نتیجه به نظر می

 ارد.از قطع وجود ند

 

 09/11/95  75ج

 بحث اثباتی: وقوع ردع از حجّیت قطع

در بحث ثبوتی گفته شد ردع حجّیت از قطع ممکن است. اکنون سوال این است که آیا در روایات و آیات 

دلیلی وجود دارد که داللت بر ردع از عمل به قطع حاصل از مقدمات عقلی )یعنی داللت بر ردع از حجّیت قطع( 

و یا در آیات و روایات دلیلی داللت بر حرمت ورود به ادلّه عقلیه دارد؟ برای اثبات این ردع و داشته باشد؟ 

حرمت، به وجوهی استدالل شده )که برخی در کلمات اخباریون آمده، و برخی نیز توسط اصولیون برای تتمیم 

 بحث ذکر شده است(:
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 «ما انزل اهلل»وجه اول: حرمت حکم به غیر 

ه ازل نمودتعال نآیاتی وجود دارد که داللت بر حرمت حکم نمودن به غیر آنچه خداوند مدر قرآن کریم 

 دارد، یعنی به غیر احکام الهی نباید حکم نمود:

الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا  إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَ نُورٌ یَحْکُمُ ِبهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَُموا لِلَّذِینَ هَادُوا وَ»الف. 

اتِی ثَمَنًا قَلِیالً َو مَْن لَمْ َیحْکُمْ ِبمَا اسُْتحْفُِظوا ِمنْ كِتَاِب اللَِّه َو كَانُوا عَلَیْهِ شُهَدَاءَ فَالَ َتخْشَوُا النَّاسَ َو اخْشَوْنِ وَ الَ تَشَْترُوا بِآیَ

 ؛1«رُونَأَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْکَافِ

لْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوَح وَ كَتَبْنَا عَلَْیهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّْفسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِا»ب. 

 ؛2«ْم بِمَا أَنْزَلَ اللَُّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَقِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهَُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُ

 ؛3«لْفَاسِقُونَوَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ َمنْ لَمْ َیحْکُمْ بِمَا أَْنزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ ا»ج. 

 واء باشد ت و افتست به معنای جامع بین قضاوبه کار رفته که ممکن ا« حکم نکردن»در این آیات شریفه 

ر دارد. دممکن است خصوص قضاوت باشد؛ در صورت اول داللت بر حرمت افتای مستند به مقدمات عقلیه 

ما انزل » شود. مراد ازصورت دوم نیز هرچند داللت بر حرمت قضاوت دارد امّا به تنقیح مناط شامل افتاء نیز می

بیان  ر روایاتلسالم داحکام شرعی است که توسط خداوند در قرآن، و توسط ائمه علیهم ادر این آیات نیز « اهلل

ت این آیا ست )یعنیا« ما انزل اهلل»نیز حکم کردن به غیر « لم یحکم بما انزل اهلل»شده است. فهم عرفی از 

 داللت بر وجوب افتاء ندارند(.

هد، دعمل  لی فتوای به وجوب یا حرمت یکبا توجه به این توضیحات، اگر کسی به کمک استدالل عق

ن ا حرمت آیر وجوب بنموده است زیرا فرض این است که نه قرآن و نه سنّت داللت « ما انزل اهلل»حکم به غیر 

 ت.ائز نیسجبوده و « ما انزل اهلل»عمل ندارند. در نتیجه فتوای مستند به دلیل عقلی، حکم به غیر 

 

 سازدنمی مناقشه: دلیل برای خود، موضوع

همان احکام « ما انزل اهلل»ستدالل صحیح نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد مراد از رسد این ابه نظر می

الهی است که یکی از طرق رسیدن به آنها کتاب و سنّت بوده، و یک طریق هم عقل است. بنابراین فتوای مستند 

ت دیگر باید در مرحله قبل، ثابت شود که عقل طریقی نیست. به عبار« ما انزل اهلل»به دلیل عقلی، حکم به غیر 

کنند، و فقط سازی نمیبرای رسیدن به احکام الهی نیست، و سپس آیات شامل آن شود. یعنی آیات، موضوع

                                                           

 .44آیۀ  . سورۀ المائدۀ،1

 .45. همان، آیۀ 2

 .47. همان، آیۀ 3
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کند. در نتیجه دارند، امّا طرق رسیدن به احکام الهی را بیان نمی« احکام الهی»داللت بر حرمت حکم به غیر 

 برای استنباط احکام الهی هست یا نه، نیاز به دلیل دیگری دارد. اینکه عقل طریقی

 

 وجه دوم: حرمت قول بدون علم

. در این روایات 1روایات وجود دارند که داللت بر حرمت قول بدون علم و یا قول بدون حجّت دارند

، قول بدون علم و بدون باشد. اگر برای اثبات حکم شرعی به دلیل عقلی استدالل شودشامل افتاء نیز می« قول»

 .2حجّت است. بنابراین استدالل به مقدمات عقلیه برای اثبات حکم شرعی، حرام است

 

 مناقشه: روایات داللتی بر عدم حجّیت دلیل عقلی ندارند

« حجّت»نای در ادلّه به مع« علم»رسد این استدالل نیز صحیح نبوده بلکه عجیب است؛ زیرا به نظر می

طع حجّیت ق ر عدمببسیاری از فقهاء چنین استظهاری دارند؛ به هر حال این روایات داللتی  است همانطور که

 دارند چهنلتی حاصل از مقدمات عقلیه ندارند، بلکه فقط داللت بر حرمت قول بدون حجّت دارند. یعنی دال

 چیزی حجّت است و چه چیزی حجّت نیست.

 

 وجه سوم: حرمت استقالل از ائمه علیهم السالم

. یعنی باید در احکام شرع به ائمه 3روایات بسیاری بر نهی از استقالل از ائمه علیهم السالم داللت دارند

علیهم السالم رجوع شود. استفاده از ادلّه عقلیه نوعی خودمختاری و استقالل از ائمه علیهم السالم است. در 

تمال اول در کالم شیخ انصاری سازگار است که ورود نتیجه نباید به ادلّه عقلیه مراجعه نمود )این استدالل با اح

 به ادلّه عقلیه حرام است(.

                                                           

ی یَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ لرَّحْمَنِ عَنْ أَبِ اونُسَ بْنِ عَبْدِیُعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ :»43، ص1اإلسالمیۀ(، ج -افی )ط الک. 1

 «. غیر علمبباب النهی عن القول »کافی، «. لَمُوا .... قُولُوا حَتَّى یَعْیَأَنْ لَا  ابِهِعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَصَّ عِبَادَهُ بِآیَتَیْنِ مِنْ كِتَ

بری اگر زید خ نوان مثالعنیز حرام است. به « قول بدون علم»، «کذب»منشأ برای این فتوای فقهاء شده که عالوه بر  . این روایات حتی2

گر خبر اه است؛ امّا ، مرتکب حرامی به نام کذب شد«بکر عادل است»داند خالف واقع است مانند اینکه بگوید خالف واقع دهد در حالیکه می

شد، و اقع عادل باداند بکر عادل است یا نه، در این صورت نیز مرتکب حرام شده است هرچند بکر در وه نمیاز عدالت وی دهد در حالی ک

 این حرام نیز قول بدون علم نام دارد.

 عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ  سَنِ الْمِیثَمِیِّحَدَ بْنِ الْعَنْ أَحْمَ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَْن أَبِیهِ عَْن سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ:»165، ص27. وسائل الشیعۀ، 3

 وَ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ ا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْوَ لَ ذَلِكَفَنَحْنُ أَوْلَى بِ مَهُا عِلْفَرُدُّوا إِلَیْنَ هِ الْوُجُوهِءٍ مِنْ هَذِشَیْ  وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ قَالَ

 «.انْدِنَوَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِ لتَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِا
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 مناقشه: دلیل عقلی استقالل از ائمه علیهم السالم نیست

ائمه  ستقالل ازرسد این استدالل نیز صحیح نیست؛ زیرا استفاده از مقدمات عقلیه، به معنای ابه نظر می

د، نباید به وده باشندع نمرائمه علیهم السالم از ورود به استدالالت عقلیه  علیهم السالم نیست. توضیح اینکه اگر

ن که صورت همی ای وجود ندارد. در ایناستدالالت عقلیه تمسّک کرد، و این کار استقالل است؛ امّا چنین نهی

 دارد. اینشود که مخالفتی با این روش وجود ننهی نباشد )نیازی به امر هم نیست(، از سکوت استفاده می

 ز مقدماتاده اسکوت نیز نوعی ظهور است، یعنی سکوت آنها ظهور در حجّیت این روش دارد. بنابراین استف

 عقلیه، استقالل از ائمه علیهم السالم نیست.

 

 وجه چهارم: حرمت عمل به رأی

حاصل از روایاتی نیز داللت بر حرمت عمل به رأی دارند که به این طائفه نیز برای عدم حجّیت قطع 

مقدمات عقلیه استدالل شده است، که عمده دلیل در این بحث همین استدالل است. توضیح اینکه در روایات 

بسیاری مانند برخی روایات تفسیر قرآن از عمل به رأی نهی شده است. اطالق این روایات شامل موردی 

به قطع برسد، به رأی خود عمل کرده که مورد شود که رأی انسان قطعی باشد. بنابراین اگر کسی از ادلّه عقلیه می

 .1نهی است. بنابراین نباید به قطع حاصل از مقدمات عقلیه عمل نمود

 

 مناقشه اول: عمل به رأی حاصل از قیاس و استحسان حرام است

نّیه دلّه ظمسّک به اشود که این نهی در مورد تگفته شده با مراجعه به این روایات و تتبع در آنها معلوم می

 نیست. یه، منهیت عقلمانند قیاس و استحسان بوده، و ناظر به آراء قطعیه نیست. بنابراین قطع حاصل از مقدما

وش رلوم شود گر معبررسی این مطلب نیاز به تتبع و بررسی فقهی روایات نهی از عمل به رأی دارد، که ا

اقشه فعالً، نه ن این منابرایهار تمام خواهد بود. بنغالب و متعارف در آن زمان عمل به ادلّه ظنّیه بوده، این استظ

 شود.ردّ شده و نه قبول می

 

 10/11/95  76ج

                                                           

سَ إِبْلِیسُ وَ مَْن حَکَمَ فِی ْن قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَاسِ وَ َقاِی وَ الْقِیَوَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَِن الْحُکْمِ بِالرَّأْ:»536، ص2. دعائم االسالم، ج1

 «. جَلَّ بِرَأْیِهِ خَرَجَ مِنْ دِینِهوَءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ عَزَّ شَیْ 
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 مناقشه دوم: در برخی مسائل، تنها راه موجود، استفاده از مقدمات عقلیه است

شود؛ فرض شود ابتداءً روایات ناهیه از عمل به رأی، شامل دلیل قطعی حاصل از مقدمات عقلیه نیز می

ای غیر از تخصیص روایات وجود ندارد. توضیح اینکه در آرائی که علمای اصولی تمسّک به ادلّه عقلیه ا چارهامّ

اند )مانند بحث ضدّ و ترتّب و اجتماع امر و نهی و مانند آن(، راه دیگری وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست نموده

 ئه نمایند.که علمای اخباری راه دیگر داشته و راه اصولیون را تخط

ای جز اتّخاذ مبنا در این مسأله نیست. یعنی اگر شارع به عنوان مثال در بحث اجتماع امر و نهی، چاره

، صغرای بحث اجتماع امر و نهی خواهد شد. از اخباریون «التکرم الفسّاق»و سپس بگوید « اکرم فقیراً»بگوید 

ا اکرام نموده، ساقط است؟ چه پاسخی وجود دارد؟ شود امر به اکرام نسبت به کسی که فقیر فاسق رسوال می

دانم؛ زیرا هرچند فتوا دادن واجب نیست، امّا باید تواند بگوید سوال نکنید و یا حکم آن را نمیاخباری نمی

 موقف عملی نیز معلوم شود. به هر حال چند جواب ممکن است داده شود:

ای که قائلین به سق هم هست، باید ابتدا شبهه استحالهشامل اکرام فقیر فا« اکرم فقیراً »الف. اگر بگوید 

امتناع اجتماع امر و نهی دارند، را پاسخ دهد. چطور ممکن است با وجود شبهه استحاله حکم به اطالق نمود؟ 

پس این جواب صحیح نخواهد بود؛ اگر هم بگوید شامل اکرام فقیر فاسق نیست، سوال این است که چرا شامل 

که فرض این است که مقدمات حکمت تمام بوده و مانعی از شمول عنوان فقیر نسبت به فقیر نیست )در حالی

فاسق نیست(؟ اطالق نیز مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر و نهی است. هر یک از این دو قول را بگوید باید 

 همان بحث عقلی بین اصولیون را انجام دهد.

اط کرد و فقیر عادل را هم اکرام کرد، سوال این است که این ب. اگر هم بگوید در این مورد باید احتی

اکرم »وظیفه عقلی است یا شرعی؟ احتیاط عقلی در جایی است که اطالق و دلیل لفظی نباشد، در حالیکه اگر 

شامل فقیر فاسق هم باشد، دلیل لفظی موجود است. پس باید بحث شود که اطالق وجود دارد یا ندارد « فقیراً 

بحث هم مبتنی بر قول به امتناع یا جواز در بحث اجتماع امر و نهی است(؛ و احتیاط شرعی نیز نیاز به  )که این

 دلیل دارد که چنین دلیل لفظی موجود نیست، و اخباریون در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط نیستند.

ارد. این مثال و تمام به هر حال برای پاسخ به این سوال راه حلّی غیر از استدالالت عقلیه وجود ند

های از این قبیل، نیاز به پاسخ دارند، مانند اینکه اگر کسی در حال غرق شدن است، امّا زید انقاذ را ترک مثال

نموده و مشغول نماز شود، آیا این نماز صحیح است؟ در تمام این موارد اگر دلیل لفظی و روایت وجود داشته 

کنند )البته هرچند قائل به امتناع این عمل را رده و مثالً حکم به صحّت میباشد، اصولیون نیز به آن استدالل ک

 داند، امّا آن را مسقط امر خواهد دانست(.امتثال نمی
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 یعنی در تمام کند. بنابراین اخباری هم اگر بخواهد در این مسائل فتوا دهد، باید ادلّه عقلیه را بحث

ست که نگونه نیون ایتدالالت عقلیه وجود ندارد. پس در نظر اصولیمباحث عقلیه در علم اصول، راهی غیر از اس

با  اری است.انحص استدالل عقلیه راه بهتری باشد و راه دیگری هم موجود باشد، بلکه استدالالت عقلیه راه

حث ین مباگرفتن ا ادیدهتوجه به این نکته که اخباریون راه جایگزینی برای این مباحث عقلیه ندارند، چطور با ن

مّا به اده نشود، انیست؟ چگونه ممکن است شبهه استحاله اجتماع جواب د« قول بالعلمٍ»کنند؟ آیا این اجتهاد می

 اطالق دلیل تمسّک شود؟

 

 مناقشه سوم: وجود روایات معارض

فرض شود که اطالقات ادلّه نهی از عمل به رأی شامل قطع حاصل از مقدمات عقلیه هم هست، و تقییدی 

ای از آیات و روایات داللت بر تشویق به علم و برائت ذمّه کسی که به ندارد. در این صورت نیز دسته هم وجود

. این ادلّه با ادلّه موجود در استدالل فوق تعارض دارند؛ زیرا روایات ردع از عمل به 1علم عمل نماید، دارند

ی شده است(. از سوی دیگر نیز روایات رأی، نسبت به رأی علمی اطالق دارد )یعنی ردع از رأی ظنّی و علم

تشویق به علم نیز اطالق داشته و شامل علم حاصل از مقدّمات عقلیه نیز هست. بنابراین نسبت بین این دو 

گیرد. یعنی علم حاصل از ادلّه عقلیه، محلّ طائفه از ادلّه عموم و خصوص من وجه شده و تعارض شکل می

نهی کرده، و طائفه تشویق و برائت ذمّه نیز آن را حجّت دانسته است. بنابراین اجتماع است که طائفه ردع، از آن 

 این دو طائفه تساقط کرده، لذا دلیلی از سوی شارع بر نهی و ردع از عمل به مقدمات عقلیه نخواهد بود.

 

                                                           

؛ و «ا تَعْمَلُوَن خَبِیرُه بِمَجَاتٍ وَ اللَّعِلْمَ دَرَمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْیَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِیَن آمَنُوا مِنْکُ :»....11. ادلّه تشویق به علم مانند سورۀ المجادلۀ، اآلیۀ1

نِ الْحَسَِن شِمٍ عَنْ أَبِیِه عَیمَ بْنِ هَالِیِّ بْنِ إِبْرَاهِعَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ :»30، ص1، ج«باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ علیه»کافی، 

كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى للَّهِ صالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع قَبْدِ انِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ

 «.اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْم

انَ عَنْهُ كادَ كُلُّ أُولئِكَ رَ وَ الْفُؤمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَما لَیْسَ لَكَ بِِه عِلْ وَ ال تَقْفُ:»36و ادلّه برائت ذمّه در عمل به علم مانند سورۀ االسراء، اآلیۀ

مِنْ  عِدَّةٌ:»44ص ،1، ج«مباب استعمال العل»؛ فهم عرفی این است که به علم، عمل کن لذا این عمل مجزی خواهد بود. و کافی، «مَسْؤُال

سُ إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا بِمَا بَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَیُّهَا النَّای كَلَامٍ لَهُ خَطَ نِینَ ع فِ مُؤْمِ حَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْأَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُ 

یْهِ أَعْظَمُ وَ الْحَسْرَةَ أَدْوَمُ عَلَى بَلْ قَدْ رَأَیْتُ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَ عَنْ جَهْلِهِ فِیقُ لَا یَسْتَ لَّذِیالْجَاهِلِ الْحَائِرِ اعَلِمْتُمْ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِهِ كَ

نْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بِْن عِدَّةٌ مِنْ أَْصحَابِنَا عَ»؛ و همان:«.... ا حَائِرٌ بَائِرٌاهُمَ كِلَلِهِ وَهَذَا الْعَالِمِ الْمُنْسَلِخِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْجَاهِلِ الْمُتَحَیِّرِ فِی جَهْ

 ؛«.... اسْتَعْمِلُوهمِعْتُمُ الْعِلْمَ فَإِذَا سَ رٍ ع یَقُولُ مِعْتُ أَبَا جَعْفَسَیهِ قَاَل  أَبِخَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ



 613.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

136 

 

 تذییل: قطع قطّاع

کسی است که از راه . قطّاع 1در ذیل بحث از حجّیت دلیل عقلی، بحث از حجّیت قطع قطّاع شده است

 شود.کند بلکه کثیراً از طرق غیر عادی برایش قطع حاصل میمتعارف قطع پیدا نمی

شود. توضیح اینکه قطع دو قسم شویم که شامل قطّاع هم میبه این مناسبت وارد بحث اعمّی می

 دارد. یعنی هر قطع که برای انسان حاصل شود، نوعی یا شخصی است:« نوعی»و « شخصی»

به عنوان  بود. ف. قطع شخصی: اگر سبب قطع برای اکثر افراد مفید قطع نباشد، آن قطع شخصی خواهدال

 شخصی است.« استخاره»یا « خبر واحد»مثال قطع حاصل از 

ست. به وعی اب. قطع نوعی: اگر سبب قطع امری باشد که برای اکثر افراد موجب قطع شود، آن قطع ن

یرا زوعی است ن« برهان نظم»نوعی است؛ و یا قطع حاصل از « ر بیست مخبراخبا»عنوان مثال قطع حاصل از 

 برای اکثر افراد مفید قطع است.

کلیف تنجّز ماکنون این سوال مطرح است که آیا منجّزیت قطع در هر دو قسم است یا فقط قطع نوعی 

 است؟

 

 11/11/95  77ج

 مقدمه: قطع شخصی و قطع قطّاع

ه شود قطع البته باید توج شود.به لحاظ سبب آن تقسیم به شخصی و نوعی میهمانطور که گفته شده قطع 

ن را اگر ایشود امّا قطع نوعی است، زیحاصل از مکاشفه و یا تشّرف، هرچند برای اوحدی از مردم حاصل می

 آور است.حالت برای دیگران هم حاصل شود قطع

 به قطع« ر واحدخب»نوان مثال اگر قطّاع از قطّاع نیز ممکن است قطع شخصی یا نوعی پیدا کند. به ع

ز قطع ولیون ابه قطع رسد، قطع وی نوعی است. مراد اص« خبر ده نفر»رسد، قطع وی شخصی است؛ و اگر از 

مردم  ر نوعبقطّاع در این بحث، همان قطع شخصی قطّاع است. یعنی قطعی که سبب شخصی دارد که آن سبب 

طع شخصی ز حجّیت قطع شخصی بحث شود زیرا قاصوصیتی ندارد، بلکه باید آور نیست. بنابراین قطّاع خقطع

ی اندک شود )غیر قطّاع ممکن است قطع شخصی نداشته و ممکن است قطع شخصبرای غیر قطّاع نیز حاصل می

 داشته باشد(.

                                                           

لیل عقلی داز حجّیت  رد بحث. مرحوم آخوند در کفایه ابتدا بحث را از حجّیت قطع قطّاع شروع کرده، و سپس در ذیل آن بحث به مناسبت وا1

 شده است.
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وان عن ود. بهعنه بوده و باید از حجّیت قطع شخصی بحث شبا توجه به این نکته، حجّیت قطع نوعی مفروغ

رای بسد، این قطع به قطع ر« ظهور یک کالم»یا « استخاره»یا « خبر واحد»یا « حسن ظاهر»مثال اگر کسی از 

 شود:وی حجّت است؟ ابتدا نظر مختار و سپس نظر مشهور توضیح داده می

 

 حجّیت قطع شخصی در نظر مختار

 بررسی تقلّاًه لحاظ معذّریت مسبرای بررسی حجّیت قطع شخصی باید قطع شخصی به لحاظ منجّزیت و ب

 شود:

الف. منجّزیت قطع شخصی: در مبنای مختار قطع شخصی منجّز است؛ زیرا احتمال )هرچند ضعیف باشد( 

 .1منجّز تکلیف است )فضالً از قطع شخصی(

سبب  . اگرب. معذّریت قطع شخصی: در مبنای مختار برای معذّریت باید سبب قطع شخصی بررسی شود

 قه به قطعثشود. به عنوان مثال اگر زید از قول یک فی نفسه معذّر باشد، آن سبب عذر محسوب میقطع شخصی 

لیل قطع مّا به دست، اابرسد که این آب نجس نیست، این خبر برای وی معذّر است. بنابراین هرچند تکلیف معذَّر 

ه نه سبب و نباشد، فی نفسه حجّت نمعذّر نیست بلکه به دلیل خبر ثقه معذّر شده است؛ و اگر سبب قطع شخصی 

م نجاست این قطع به عد« استخاره»یا « خبر غیر ثقه»شوند. به عنوان مثال اگر زید از قطع عذر محسوب نمی

 آب پیدا کند، معذور نیست.

ممکن  شود؛ بر خالف قطع شخصی کهالبته توجه شود در قطع نوعی، سبب قطع همیشه معذّر محسوب می

 نباشد.است سبب آن عذر 

 

 حجّیت قطع شخصی در نظر مشهور

صی طع شخقمشهور نیز قائل به حجّیت هر قطعی )حتی قطع شخصی( هستند. در استدالل برای حجّیت 

شود. به مینشود، حتی از حصّه نیز منفکّ گفته شده است حجّیت برای قطع ذاتی است. ذاتی هرگز منفکّ نمی

راین شد. بنابن نبات. لذا حتی یک انسان یافت نخواهد شد که حیواعنوان مثال حیوانیت برای انسان، ذاتی اس

 حجّیت از قطع شخصی نیز منفکّ نخواهد شد، لذا قطع شخصی هم حجّت است.

                                                           

ردع از  وده، و حتیمال نمردع از منجّزیت احت . احتمال منجّز تکلیف است چه شخصی باشد و چه نوعی باشد؛ امّا در مورد وسواسی، شارع1

 .حجّیت علم در مورد وسواسی نموده است. بنابراین علم و ظنّ و احتمال وسواسی اثری ندارد، مگر با چشم ببیند
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اند حدّ وسط برای اثبات تونمی« ذاتی بودن حجّیت قطع»رسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا به نظر می

جّیت در مورد مطلق قطع است یا فقط در مورد قطع نوعی است؟ حجّیت قطع شخصی باشد. یعنی ذاتی بودنِ ح

اگر گفته شود فقط در مورد قطع نوعی است، در این صورت نباید سرایت به قطع شخصی داده شود )یعنی در 

قطع شخصی نیاز به استدالل جدیدی است(؛ و اگر گفته شود در مورد مطلق قطع است، در این صورت همان 

طع، دلیل بر حجّیت قطع شخصی است نه اینکه مطلق قطع دلیلی بر حجّیت داشته و قطع دلیل حجّیت مطلق ق

نباید حدّ وسط برای اثبات حجّیت قطع « ذاتی بودن»شخصی دلیل دیگری بر حجّیت داشته باشد. به هر حال 

 .1شخصی باشد

 ه هر حالبست. ابت در نتیجه باید گفته شود حجّیت قطع شخصی نیز مانند حجّیت قطع نوعی بالوجدان ثا

نوعی  طع شخصی وقدانند )یعنی باید گفته شود بالوجدان تفاوتی بین مشهور قطع شخصی را نیز منجّز و معذّر می

 در معذّریت و منجّزیت وجود ندارد(.

البته در مبنای محقّق تبریزی قطع شخصی و نوعی تفاوتی در منجّزیت ندارند؛ امّا در مورد معذّریت باید 

د جهل معذّر است که بالوجدان تفاوتی بین جهل موجود در قطع نوعی و قطع شخصی وجود نداشته و گفته شو

 .2شوندهر دو عذر محسوب می

 

 جهت هفتم: قطع اجمالی

. قبل از ورود به بحث، نیاز است یک مقدمه مطرح 3جهت بعدی در بحث قطع، بررسی علم اجمالی است

 شود:

 

 «مخالفت احتمالیه»و « علم اجمالی»مقدمه: توضیح 

طع قد معنای م مرامراد از علم اجمالی در اصول، همان قطع اجمالی است )به همین سبب اگر گفته شود عل

 مصیب یا مانند آن نیست، بلکه فقط مراد قطع است(.

                                                           

ذیرفته ال پین اشکانیز،  . اگر گفته شود این کالم مشهور در حقیقت استدالل نیست، بلکه تنبیه بر حجّیت قطع شخصی است؛ در این صورت1

 حدّ وسط برای اثبات قطع شخصی نیست.« ذاتی بودن»شده است که 

مختار در  مّا در نظریست؛ ان. به هر حال نتیجه این است که در نظر مشهور )حتی در مبنای محقّق تبریزی(، تفاوتی بین قطع شخصی و نوعی 2

طع عذر ئماً سبب قوعی دانتمال منجّز است(، و در معذّریت در قطع منجّزیت تفاوتی بین قطع شخصی و نوعی نیست )زیرا در هر دو مورد اح

 است و در قطع شخصی ممکن است عذر باشد یا نباشد.

 . این بحث بسیار پرنکته و کمی دشوار است.3
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 توضیح علم اجمالی

لم به زید عل اگر شده است. به عنوان مثا« علم اجمالی»و « علم تفصیلی»تقسیم به « علم»در یک تقسیم 

 اشد، علمباشته حرمت این شیء داشته باشد، علم تفصیلی دارد؛ و اگر علم به حرمت یکی از این دو مایع د

 شد. یعنیاشته بادوجود « تکلیف فعلی»اجمالی دارد. البته در اصطالح اصولی، علم اجمالی در جایی است که 

 .ندارد« یاجمال علم»، در این صورت اصطالحاً اگر زید علم داشته باشد به عدم حرمت یکی از این دو مایع

و سپس در « قطع»در علم اصول در دو بحث سخن از علم اجمالی به میان آمده است. ابتدا در مباحث 

در مورد منجّزیت علم اجمالی بحث « قطع»که این دو بحث تکراری نیست. در بحث « اصول عملیه»مباحث 

شود بررسی می« مخالفت احتمالیه»و در مرحله « مخالفت قطعیه»شده، و منجّزیت علم اجمالی در مرحله 

شود که در صورت منجّزیت، این منجّزیت به نحو )ممکن است فقط در یک مرحله، منجّز باشد(، و بررسی می

علّی است یا به نحو اقتضائی است )و یا در یک مرحله علّی و در مرحله دیگر اقتضائی است(؛ امّا در بحث 

مثالً در صورت منجّزیت اقتضائیه، جراین برائت در دو طرف علم اجمالی و یا در یک طرف آن « یهاصول عمل»

 شود.بررسی می

 

 12/11/95  78ج

 مخالفت احتمالیه

مخالفت »توضیح داده شد، و اکنون « علم اجمالی»در مقدمه بحث، دو نکته باید توضیح داده شود. 

است. به « مخالفت قطعیه»فصیلی فقط یک نحوه مخالفت وجود دارد که شود. در قطع تتوضیح داده می« احتمالیه

شده است؛ امّا « مخالفت قطعیه»عنوان مثال اگر زید یک اناء را شرب نماید که علم به حرمت آن دارد، مرتکب 

 است.« مخالفت احتمالیه»و « مخالفت قطعیه»در قطع اجمالی دو نحوه مخالفت وجود دارد که 

شود. فرض شود زید قطع به حرمت یکی از دو اناء داشته، و در واقع یک مثال بیان میتوضیح مطلب با 

 اناء یسار حرام است. در این صورت زید ممکن است یکی از چهار موقف را داشته باشد:

الف. شرب هر دو اناء: اگر هر دو اناء را شرب کند، در این صورت شرب اناء یسار مخالفت با تکلیف 

لیت تکلیف دائر مدار وجود موضوع آن تکلیف در خارج است، و ربطی به علم زید ندارد(. این فعلی است )فع

داند کدام است؛ با شرب هر دو، علم به ارتکاب حرمت فعلی دارد )هرچند نمی« مخالفت قطعیه»مخالفت از نوع 

 اناء حرام بوده است(.

د، در این صورت موافقت با تکلیف فعلی ب. ترک شرب دو اناء: اگر زید شرب هر دو اناء را ترک نمای

 است.« موافقت قطعیه»نموده و قطع دارد که حرمت فعلی را مرتکب نشده است. این موافقت از نوع 
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ج. شرب اناء یمین: اگر فقط اناء یمین )که واقعاً حالل است( را شرب نماید، در این صورت با تکلیف 

دهد. توضیح اینکه حرام فعلی را شرب نکرده پس با فعلی هم میفعلی موافقت نموده، و احتمال مخالفت تکلیف 

است. یعنی در واقع با تکلیف فعلی موافقت شده، امّا خودش « موافقت احتمالیه»تکلیف موافقت نموده که از نوع 

ق علم به آن موافقت ندارد. از سوی دیگر اصالً مخالفت با هیچ تکلیف فعلی نکرده تا مخالفت احتمالیه هم محقّ

 شده باشد )یعنی با نظر به عالم واقع، با تکلیف فعلی مخالفت نکرده است(.

د. شرب اناء یسار: اگر فقط اناء یسار )که واقعاً حرام است( را شرب نماید، در این صورت مرتکب 

ر است )یعنی د« مخالفت احتمالیه»حرمت فعلی شده و با تکلیف فعلی مخالفت نموده است. این مخالفت از نوع 

واقع با تکلیف فعلی مخالفت کرده، امّا علم به مخالفت نداشته بلکه احتمال مخالفت وجود داشته است(. در این 

صورت چون تکلیف فعلی دیگری نیست، موافقت با تکلیف فعلی محقّق نشده است، بلکه فقط احتمال موافقت 

 محقّق شده است.

در جایی است « موافقت قطعیه»دو را شرب نماید؛ و فقط در جایی است که هر « مخالفت قطعیه»بنابراین 

در جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حالل است؛ « موافقت احتمالیه»که شرب هر دو را ترک کند؛ و 

 نیز در جایی است که انائی را شرب کند که در واقع حرام است؛« مخالفت احتمالیه»و 

که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی رخ دهد، استحقاق عقوبت وجود  مراد از منجّزیت قطع یا علم، این است

دارد. در بحث علم اجمالی نیز مراد از منجّزیت این خواهد بود که اگر مخالفتی با تکلیف فعلی تحقّق یابد، آیا 

استحقاق عقاب وجود دارد؟ از آنجا که در علم اجمالی دو نحوه مخالفت وجود دارد، پس در علم اجمالی دو 

وال وجود دارد: آیا در صورت مخالفت قطعیه با علم اجمالی، استحقاق عقاب وجود دارد؟ و سوال دوم اینکه س

در صورت مخالفت احتمالیه با علم اجمالی، استحقاق عقاب وجود دارد؟ بنابراین بحث در علم اجمالی فقط در 

ت( خواهد بود؛ امّا صورت دوم )ترک صورت اول )شرب هر دو اناء(، و چهارم )شرب انائی که واقعاً حرام اس

شرب هر دو اناء(، و سوم )شرب انائی که در واقع حالل است( از بحث خارج است؛ زیرا در این موارد اصالً 

مخالفتی رخ نداده است )البته در صورت سوم نیز بحث تجرّی پیش خواهد آمد، که باز هم از محلّ بحث خارج 

 اید در دو مقام بحث شود )در مخالفت قطعیه و در مخالفت احتمالیه(:است(. با توجه به این دو سوال، ب
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 مقام اول: مخالفت قطعیه با علم اجمالی

جمالی ین علم اااشد، سوال در مقام اول این است که آیا اگر قطع به مخالفت با علم اجمالی وجود داشته ب

ه؛ و لفت قطعیه مخابزیت علم اجمالی نسبت منجّز تکلیف است؟ باید در دو مرحله بحث شود: ابتدا در اصل منجّ

 سپس در علّی یا اقتضائی بودن منجّزیت آن؛

 

 مرحله اول: اصلِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه

رسد منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، مورد اتّفاق بوده و اختالفی در آن نیست؛ به نظر می

، احتمال منجّز تکلیف است. همانطور که گفته شد احتمال اجمالی نیز منجّز است، توضیح اینکه در مسلک مختار

؛ در مسلک مشهور نیز قطع اجمالی منجّز تکلیف است 1بنابراین به طریق اولی قطع اجمالی هم منجّز خواهد بود

مخالفت قطعیه و در مخالفت قطعیه استحقاق عقاب وجود دارد. مشهور نیز در منجّزیت علم اجمالی در مرحله 

 اختالفی ندارند.

 

 مرحله دوم: علّی یا اقتضائی بودن منجّزیت علم اجمالی

د. ن بحث شودنِ آبا توجه به عدم اختالف در منجّزیت علم اجمالی، باید در مورد اقتضائی یا علّی بو

(، و ائی باشدقتضتواند در دو طرف معاً ترخیص دهد )تا منجّزیت علم اجمالی اسوال این است که آیا شارع می

ر اجمالی د رسد منجّزیت علمیا ترخیص در دو طرف معاً محال است )تا منجّزیت آن علّی باشد(؟ به نظر می

 اشت:دمرحله مخالفت قطعیه، اقتضائی است. توضیح اینکه در منجّزیت قطع تفصیلی سه مسلک وجود 

ر دتواند ترخیص یعنی شارع نمیاست. « علّی»الف. در مسلک مشهور، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو 

 ارد و دردبوتی ثمخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل دهد. در نظر مشهور ترخیص در مخالفت علم تفصیلی، محذور 

 عالم ثبوت محال است چنین ترخیصی صادر شود؛

منعی  بوت هیچاست. یعنی در عالم ث« اقتضائی»ب. در مسلک شهید صدر، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو 

را  ین ترخیصتواند ار ترخیص مخالفت با قطع تفصیلی نیست، امّا محذور اثباتی وجود دارد. یعنی شارع نمید

 در مقام اثبات به مکلف برساند؛

                                                           

ز دارد: احتمال ر دو منجّسایاناء  . با توجه به مبنای مختار، اگر زید علم اجمالی به حرمت یکی از دو اناء داشته باشد، نسبت به حرمت فعلیه1

 عنی تحلیالًزء دارد، یه دو جتفصیلی حرمت آن؛ و علم اجمالی به حرمت یکی از آنها؛ یعنی مجموع آن دو، منجّز است )یک منجّز وجود دارد ک

 دو تا هستند(.
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ل این از ایصا یز منعیبوده، و در مقام اثبات ن« اقتضائی»ج. در نظر مختار، منجّزیت قطع تفصیلی به نحو 

 ترخیص به مکلف وجود ندارد.

ز د صدر نیا شهیمسلک در قطع تفصیلی است، امّا در قطع اجمالی فقط دو مسلک خواهد بود )زیر این سه

 داند(:در علم اجمالی ایصال به مکلف را ممکن می

است. یعنی ترخیص در مخالفت دو « علّی»الف. در مسلک مشهور، منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو 

 ؛1طرف معاً نیز منع ثبوتی دارد

 ت. یعنیاس« اقتضائی»ک مختار و مسلک شهید صدر، منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو ب. در مسل

 ت.ممکن اس مکلف ترخیص در مخالفت دو طرف معاً ثبوتاً محذوری نداشته و در مقام اثبات نیز ایصال آن به

جب ، موباشد با توجه به مبنای مختار همان نکته که موجب شد منجّزیت علم تفصیلی به نحو اقتضاء

اجمالی  جّزیت علمشود منجّزیت علم اجمالی نیز به نحو اقتضاء باشد که توضیح آن گذشت؛ امّا علّی بودنِ منمی

 )یعنی منع ثبوتی ترخیص در مخالفت در مورد علم اجمالی( نیاز به توضیح دارد.

 

 ادلّه علّی بودنِ منجّزیت علم اجمالی

رای این بمختلفی  است. وجوه« علّی»علم اجمالی به نحو همانطور که گفته شد در نظر مشهور، منجّزیتِ 

 م میرزایمرحو مطلب بیان شده، که عمده دو دلیل است )دلیل اول از مرحوم محقّق عراقی؛ و دلیل دوم از

 نائینی(:

 

 دلیل اول: عدم تفاوت بین علم تفصیلی و اجمالی

است. توضیح اینکه « علّی»الی به نحو فرموده است منجّزیت علم اجممحقّق عراقی )به نقل شهید صدر( 

در علم تفصیلی و اجمالی، علم به طلب مولی وجود دارد. تفاوت فقط در یک نکته است که متعلّق علم تفصیلی 

معلوم و معیّن است؛ امّا متعلّق علم اجمالی مردّد بین دو چیز است. بنابراین در هر دو، علم به تکلیف فعلی وجود 

نیز در حکم عقل به وجوب امتثال، تأثیری ندارد. یعنی علم یا جهل به متعلّق تکلیف اثری دارد. تفاوت مذکور 

برای حکم به وجوب امتثال نزد عقل، علم به تکلیف فعلی است. بنابراین حکم عقل « تمام الموضوع»نداشته، و 

گر زید علم اجمالی به وجوب به وجوب امتثال مهمّ است که علم به متعلّق تأثیری در آن ندارد. به عنوان مثال ا

داند که یک تکلیف نماز داشته و نداند که نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، در این صورت تفصیالً می

                                                           

ت. بنابراین اس« اقتضائی»ه نحو بلم اجمالی است؛ امّا منجّزیت ع« علّی». البته در نظر مرحوم آخوند نیز هرچند منجّزیت علم تفصیلی به نحو 1

 مرحوم آخوند نیز در علم اجمالی در مسلک دوم قرار دارند.
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فعلی دارد. حکم عقل این نیست که اگر نماز جمعه متعلّق تکلیف بود باید امتثال شود و یا اگر نماز ظهر متعلّق 

کند هر وجوبی باید امتثال شود. عقل نظر ندارد که متعلّق تکلیف بلکه عقل حکم میتکلیف بود باید امتثال شود، 

 کند.بلکه همین که حرمت یا وجوب را تشخیص داد حکم به امتثال میچه چیزی است، 

باشد، « علّی»بنابراین تفاوتی بین قطع اجمالی و تفصیلی نیست، و اگر منجّزیت قطع تفصیلی به نحو 

باشد. از آنجا که در علم تفصیلی، علّیت پذیرفته شد، در علم « علّی»مالی نیز باید به نحو منجّزیت قطع اج

 .1اجمالی هم منجّزیت به نحو علّی خواهد بود

 وم تفصیلی رسد این استدالل در مرحله مخالفت قطعیه صحیح است و تفاوتی بین منجّزیتِ علبه نظر می

علّی  ز به نحولی نییت علم تفصیلی به نحو علّی باشد، در علم اجمااجمالی وجود ندارد. بنابراین اگر منجّز

قتضائی ابه نحو  جمالیخواهد بود. البته هرچند این استدالل محقّق عراقی مورد قبول است، امّا منجّزیت علم ا

 است؛ زیرا در نظر مختار منجّزیت علم تفصیلی نیز اقتضائی است.

 

 13/11/95  79ج

 معصیت قبیح استدلیل دوم: ترخیص در 

میرزای نائینی )به نقل شهید صدر( فرموده است منجّزیت علم اجمالی به نحو علّی بوده و ترخیص در دو 

طرف معاً محال است. توضیح اینکه مخالفت قطعیه، معصیت خداوند است؛ و ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص 

معصیت نیز عقالً قبیح است. از آنجایی که  در معصیت است. همانطور که معصیت عقالً قبیح است، ترخیص در

صدور قبیح از خداوند متعال محال است، پس صدور ترخیص از خداوند متعال نیز محال خواهد بود. بنابراین 

 .2ترخیص در علم اجمالی ممکن نیست، لذا منجّزیت علم اجمالی به لحاظ مخالفت قطعیه به نحو علّی است

یح نیست. توضیح اینکه در کلمات مرحوم میرزا و در مدرسه میرزا، رسد این استدالل صحبه نظر می

وجود ندارد. تکلیف فعلی موقوف « مخالفت تکلیف فعلی منجّز»و « مخالفت تکلیف فعلی»تفکیک روشنی بین 

                                                           

صیلیّ فی جمالی و التفین العلم اإلبو اما المحقق العراقی )قده( فقد أفاد فی المقام بأنا ال نتعقل الفرق :»154، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ك انما هو موضوع لذل ما هو فی خصوصیات ال دخل لها فیما یدخل فی موضوع حکم العقل بوجوب االمتثال، ألن المنجزیة ألن اإلجمال انما هو

جوب صالة إال كان و ونجزیة األمر أو النهی الصادران من المولى و اما خصوصیة كونه متعلقا بصالة الجمعة أو الظهر فال دخل لها فی الم

و ال إجمال  لوم تفصیالهو مع وة الجمعة بالخصوص و هو واضح البطالن و علیه فالمنجز هو أصل اإللزام الجمعة مثال منجزا لکونه وجوبا لصال

 «.فیه

عل ة و امتناع جخالفة القطعیذهبت مدرسة المحقق النائینی )قده( إلى علیة العلم اإلجمالی لحرمة الم:»152، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ممتنعا على  فیه قبیحا لترخیصأطرافه ألن فی المخالفة القطعیة عصیانا قطعیا للمولى و هو قبیح فیکون ا الترخیص الشرعی الظاهری فی تمام

 «.الشارع
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تکلیفی « تکلیف فعلی منجّز»شود. می« غیر منجّز»و « منجّز»بر فعلیت موضوع در خارج است، که تقسیم به 

تکلیفی است که در مخالفت آن « تکلیف فعلی غیر منجّز»در مخالفت آن استحقاق عقاب وجود دارد؛ و است که 

استحقاق عقاب نباشد. به عنوان مثال اگر زید شک در نجاست یک اناء داشته باشد، تکلیف فعلی حرمت شرب 

شود؛ و می« منجّز»متوجه اوست؛ در این صورت اگر استصحاب نجاست در حقّ وی جاری باشد، حرمت فعلی 

 خواهد شد.« غیر منجّز»اگر برائت جاری باشد، حرمت فعلی 

خواهد بود. توضیح « معصیت تکلیف فعلی»اعمّ از « مخالفت با تکلیف فعلی»با توجه به توضیح فوق، 

شود که اگر وجوبی هست، ترک شود؛ و اگر حرامی هست، انجام اینکه مخالفت یک تکلیف در جایی محقّق می

محقّق شده است، امّا ممکن است معصیت نباشد؛ زیرا « مخالفت»؛ هرگاه با تکلیف فعلی مخالفت شود شود

در « مخالفت»عقالً قبیح است، امّا « معصیت»در جایی است که با تکلیف فعلی منجّز مخالفت شود. « معصیت»

فوق قاعده طهارت جاری باشد، جایی که منجرّ به معصیت نشود عقالً قبیح نیست. به عنوان مثال اگر در مثال 

 شرب مایع عقالً قبیح نیست.

بین مخالفت تکلیف و معصیت تکلیف وجود  با توجه به این نکته که تفکیک روشنی در مدرسه میرزا

ندارد، استدالل ایشان صحیح نیست؛ زیرا اگر منجّزیت علم اجمالی به نحو اقتضائی باشد، ترخیص شارع در 

لذا قبیح نیست. به عبارت دیگر بنابر « معصیت»است نه ترخیص در « مخالفت»در  اطراف علم اجمالی ترخیص

اقتضاء، منجّزیت علم اجمالی معلّق بر عدم ترخیص شارع است، که اگر شارع ترخیص دهد هیچ معصیتی محقّق 

ت علم شود )هرچند مخالفت تکلیف فعلی رخ داده است(. بنابراین استدالل ایشان بر علّی بودن منجّزینمی

اجمالی، با این پیش فرض است که منجّزیت علم اجمالی علّی باشد )تا ترخیص در آن، ترخیص در معصیت 

 شود(! در نتیجه این استدالل صحیح نیست.

 

 بندی: اقتضائی بودنِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیهجمع

است )یعنی تفاوتی بین علم تفصیلی و با توجه به مطالب قبل، معلوم شد که دلیل محقّق عراقی صحیح 

اجمالی در مخالفت قطعیه وجود ندارد(، لذا تفصیل بین منجّزیت علم اجمالی و تفصیلی صحیح نیست )لذا این 

اشکال بر نظر مرحوم آخوند وارد است که چگونه ممکن است نسبت به مخالفت قطعیه، منجّزیت علم تفصیلی به 

 ی به نحو اقتضائی باشد؟(.نحو علّی؛ و منجّزیت علم اجمال

شود، بلکه این مطلب امری وجدانی است؛ البته اقتضائی بودن منجّزیت علم اجمالی نیز با برهان ثابت نمی

تواند ترخیص دهد در مخالفت تکلیف فعلی خودش دهد. یعنی بالوجدان یکی از شؤون مولی این است که می

ا ورود این ترخیص، تکلیف فعلی دیگر منجّز نخواهد بود. این ترخیص به سبب مصلحتی است که وجود دارد. ب
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بنابراین هرچند ترخیص مولی در معصیت امری قبیح است، امّا اگر این ترخیص موجب انتفاء معصیت شود، 

 اشکالی ندارد.

است، و این منجّزیت به نحو اقتضاء است « منجّز»به هر حال علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه نیز 

الً ممکن است شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص دهد. البته در بحث اصول عملیه باید بررسی شود یعنی عق

که به چه دلیلی برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست )یعنی در نظر مشهور جریان برائت در اطراف علم 

 را جاری نشود(.اجمالی، محذور عقلی و ثبوتی دارد؛ امّا در نظر مختار که چنین محذوری نیست، چ

 

 مقام دوم: مخالفت احتمالیه با علم اجمالی

فرض شود زید علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء دارد که در واقع اناء یسار نجس است. در صورتی 

که زید اناء یسار را شرب نماید، مخالفت احتمالیه انجام داده است؛ زیرا هرچند با واقع مخالفت کرده، امّا در افق 

س خودش احتمال مخالفت دارد نه قطع به مخالفت. اکنون سوال این است که آیا قطع اجمالی نسبت به نف

نیز منجّز است؟ آیا عبد در چنین مخالفتی نیز مستحق عقوبت است؟ این بحث دارای اهمّیت « مخالفت احتمالی»

ابتدا در اصلِ منجّزیت علم بیشتری نسبت به بحث قبل است. در این بحث نیز در دو مرحله بحث خواهد شد: 

 اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه؛ و سپس در علّی یا اقتضائی بودن منجّزیت آن؛

 

 مرحله اول: اصلِ منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه

 در مورد منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه، سه مسلک وجود دارد:

است. یعنی « منجّز»ن است که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه نیز الف. منجّزیت: مسلک اول ای

شخص مخالفت کننده در این صورت نیز عقالً مستحق عقوبت است. مرحوم آخوند و محقّق عراقی این نظر را 

ت رسد در بحث منجّزینیز نسبت داده شده است. به نظر می« فوائد االصول»داشته، و به مرحوم میرزا در کتاب 

 علم اجمالی، نظر صحیح، همین نظر است.

است؛ در « غیر منجّز»ب. عدم منجّزیت: مسلک دوم این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه 

این صورت هرچند علم اجمالی مباشرۀً منجّز تکلیف نیست، امّا موجب تعارض اصول مومّنه در اطراف علم 

خواهد شد )یعنی علم اجمالی با واسطه موجب « منجّز»، تکلیف فعلی اجمالی خواهد شد. بعد از تساقط اصول

« اجود التقریرات»شود(. این نظر در مدرسه میرزا مورد قبول است )یعنی مرحوم میرزا در کتاب تنجّز تکلیف می

 و شاگردان میرزا این نظر را دارند(.
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یل بین ه تفصت که ایشان قائل بج. تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه: مسلک سوم از شهید صدر اس

 ات حکمیهر شبهدشبهات حکمیه و موضوعیه شده است. در نظر ایشان علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه، 

جاست نمالی به لم اجع)مانند علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه( منجّز نیست؛ امّا در شبهات موضوعیه )مانند 

 یکی از دو اناء( منجّز است.

فاوت تبیان  شده منشأ اختالف در این سه مسلک، اختالف در حقیقت علم اجمالی است )یعنی درگفته 

یه وند؛ نظروم آخعلم اجمالی با علم تفصیلی است(. در حقیقت علم اجمالی، سه نظریه مطرح است: نظریه مرح

 مرحوم میرزای نائینی؛ و نظریه مرحوم محقّق عراقی؛

 

 16/11/95  80ج

 لم اجمالیمقدمه: حقیقت ع

 عنه است که در یک نقطه تفاوتی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست،رسد که در اذهان مفروغبه نظر می

، جود داردناء وایعنی در هر دو تصدیق جزمی وجود دارد. به عنوان مثال در قطع تفصیلی جزم به نجاست یک 

 یک اناء است.در علم اجمالی نیز یک تصدیق جزمی وجود دارد، که قطع به نجاست 

علم  تعلّقاختالف در حقیقت علم اجمالی ناشی از اختالف در تشخیص متعلّقِ علم اجمالی است. م

مردّد )یا  ارد: فردجود دتفصیلی امری واضح است که فرد متعیّن است؛ امّا در موردِ متعلّق علم اجمالی سه نظر و

 ت، امّا برای ماتعیّن اساقع منامعیّن )یعنی فردی که در و فرد نامتعیّن که در واقع هم تعیّنی ندارد(؛ جامع؛ و فرد

 معیّن نیست(.

 

 نظریه اول: فرد مردّد

بحث مر را در ین نظامرحوم آخوند یک نظر منحصر به فرد دارد که ظاهراً قائلی غیر ایشان ندارد. ایشان 

ا بعا شده ه ادّ کییری دارند قطع یا علم اجمالی نفرموده، بلکه در بحث اوامر یک پاورقی در مورد واجب تخ

یشان ه کالم اکد دارد خواهد بود. البته شکی وجو« فرد مردّد»توجه به این کالم، مبنای ایشان در علم اجمالی 

 داللت بر فرد مردّد نماید، و توضیح آن خواهد آمد.
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یّن است؛ در به هر حال، کالم ایشان اینگونه تفسیر شده است که همیشه متعلّق علم تفصیلی یک فرد مع

همیشه فردی است که در واقع نیز « فرد مردّد»مقابل متعلّق علم اجمالی یک فرد مردّد است. مراد از اصطالح 

 .1نامتعیّن است

 

 اشکال: فرد مردّد مصداق خارجی ندارد

مان هاجمالی  ق علمبر نظریه مرحوم آخوند اشکالی مطرح شده است. گفته شده مراد ایشان از اینکه متعلّ

 فرد مردّد است، ممکن است مفهوم یا مصداق فرد مردّد باشد:

؛ نه است« ئینحد اناا»اگر مراد مفهوم فرد مردّد باشد، واضح است که متعلّق علم اجمالی، مفهوم نجاست 

 است.« فرد مردّد»غیر از مفهوم « احد االنائین»؛ مفهوم «فرد مردّد»مفهوم نجاست 

. 2شد، وجود خارجی ندارد. یعنی مفهوم فرد مردّد فاقد مصداق استاگر هم مراد مصداق فرد مردّد با

مفهوم فرد مردّد بالوجدان فاقد مصداق است، در عینِ حال برهانی نیز داللت بر عدم مصداق برای آن دارد؛ زیرا 

بیان « دمردّ »و « فرد»شود تناقضی در آن وجود دارد. برای توضیح باید با دقّت در تعریف فرد مردّد، معلوم می

به هر حال فرد همان ماهیت  .4شودمحقّق می« فرد ماهیت»متّحد شود،  3شوند. اگر یک ماهیت با وجود عینی

متّحد با وجود عینی است، که وجود برای آن عین تعیّن و تشخّص است؛ در حالیکه تردّد عین عدم تشخص و 

ض است )مانند مثلث چهارضلعی(، لذا فاقد در درون خود دارای تناق« فرد مردّد»عدم تعیّن است. بنابراین 

 شود در خارج فردی باشد و در عین حال مردّد نیز باشد.مصداق است. یعنی نمی

                                                           

فات الً عن الصفة كالعلم فضممّا یصحّ أن یتعلّق به بعض الصفات الحقیقیة ذات االضا فانّه و إن كان»، الحاشیۀ:141. کفایۀ االصول، ص1

زاعه الّا و منشأ انتهیر ما غو الحرمة و غیرهما ممّا كان من خارج المحمول الذی لیس بحذائه فی الخارج شیء  االعتباریة المحضة كالوجوب

ك ارادة الجامع و التحر یکن نائالً الیملانّه الیکاد یصحّ البعث حقیقة الیه و التحریك نحوه، كما الیکاد یتحقّق الداعی إلرادته و العزم علیه ما 

 «.داًنحوه فتأمّل جیّ

شریک »یا « ع نقیضیناجتما»یا « مثلث چهارضلعی»شوند، برخی مصداق دارند برخی ندارند. مفهوم . در منطق مفاهیم به دو دسته تقسیم می2

 است. فرد مردّد د مفهومفاقد مصداق هستند، یعنی حتی در درون ذهن هم مصداقی ندارند. یکی از مفاهیمی که اصالً مصداق ندار« الباری

مّا بنابر نظر امتّحد شود؛  باید ماهیت با وجود عینی« فرد»اند: ذهنی و عینی؛ در تعریف فالسفه برای تحقّق السفه وجود را دو قسم نموده. ف3

 در تعریف فرد نیست.« عینی»مختار یعنی انکار وجود ذهنی، نیازی به قید 

فاوت ست؛ البته تا« شخص» است، و از حیث اتّحاد با این وجود خاصّ «فرد». هرگاه ماهیت با وجود متّحد شود، از حیث اتّحاد با وجود 4

 است. ز کافیشخص و فرد این است که در تفرّد نیاز به اتّحاد با وجود عینی است، امّا در تشخّص اتّحاد با وجود ذهنی نی
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تواند فرد مردّد باشد؛ زیرا مفهوم فرد مردّد، متعلّق علم اجمالی نبوده به هر حال متعلّق علم اجمالی، نمی

رد مردّد نیز متعلّق نیست، زیرا مفهوم فرد مردّد فاقد مصداق بلکه متعلّق آن مفهوم احد انائین است؛ و مصداق ف

 است )یعنی محال است مصداقی در خارج پیدا کند(.

 

 جواب از اشکال: معلوم بالعرض در علم اجمالی، فرد مردّد است نه معلوم بالذات

اد وده و مرق برسد دفاع از نظریه مرحوم آخوند ممکن است به اینکه مراد مرحوم آخوند مصدابه نظر می

ذات، علوم بالستشکل ماست نه معلوم بالذات. در کالم م« معلوم بالعرض»از متعلّق علم اجمالی در کالم ایشان 

العرض فرد به معلوم اشد کفرد مردّد دانسته شده بود، لذا این اشکال وارد شد؛ امّا اگر مراد مرحوم آخوند این ب

، لم اجمالیدر ع« معلوم بالعرض»کالم مرحوم آخوند این است که  مردّد است، اشکال وارد نخواهد بود؛ زیرا

 است.« احدی النجاستین»فرد مردّد یا 

مصداق فرد مردّد باشد « معلوم بالذات»ممکن است گفته شود فرد مردّد مصداقی ندارد، و تفاوتی ندارد که 

 ، به هر حال اشکال وارد است؛«معلوم بالعرض»یا 

نیازی به وجود مصداق نیست، و برای تحقّق علم تنها باید معلوم « علوم بالعرضم»پاسخ این است که در 

بالذات وجود داشته باشد. یعنی محال است علم بدون معلوم بالذات باشد، امّا ممکن است بدون معلوم بالعرض 

بدون متعلّق ممکن  باید معلوم بالذات وجود داشته باشد، زیرا علم« یقین به عدالت زید»باشد. به عنوان مثال در 

 نیست؛ امّا ممکن است زید فاسق باشد، و معلوم بالعرض تحقّق نداشته باشد.

بنابراین این اشکال در کالم مرحوم آخوند قابل دفاع است؛ البته کالم مرحوم آخوند به طور کلی صحیح 

 نیست که نقد آن بعداً خواهد آمد.

 

 17/11/95  81ج

 نظریه دوم: جامع

یه در متعلّق علم اجمالی این است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلّق گرفته است. معروفترین نظر

این نظریه مشهور است و قائلین بسیاری مانند محقّق اصفهانی، و شهید صدر، و محقّق خوئی، و دیگران دارد. 

گیرد. توضیح اینکه ق میگفته شده علم تفصیلی همیشه به فرد تعلّق گرفته، و علم اجمالی همیشه به جامع تعلّ

« احد االنائین»وجود دارد که علمی تفصیلی است، و گاهی علم به نجاست « هذا االناء»گاهی علم به نجاست 

 وجود دارد که همان علم به جامع یعنی علم اجمالی است.
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ظریه واقع مرحوم محقّق اصفهانی برای اثبات این نظریه برهانی ارائه نموده که مورد پذیرش صاحبان این ن

شده است. ایشان فرموده متعلّق علم اجمالی عقالً از چهار صورت خارج نیست؛ زیرا علم اجمالی ممکن است 

دارای متعلّق باشد یا نباشد؛ و اگر متعلّق داشته باشد ممکن است فرد یا جامع باشد؛ و اگر به فرد تعلّق گرفته 

غیر از جامع، دارای محذور بوده و باطل است، بنابراین باید باشد ممکن است فرد مردّد یا معیّن باشد؛ همه صور 

علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته باشد. توضیح اینکه صورتی که علم اجمالی متعلّق نداشته باشد، خلف فرض 

است، زیرا علم، بدون متعلّق پدید نخواهد آمد؛ و فرد معیّن نیز متعلّق علم اجمالی نیست، زیرا فرض این است 

تواند متعلّق علم علم تفصیلی وجود ندارد و تنها در علم تفصیلی فرد معیّن متعلّق است؛ و فرد مردّد نیز نمی که

 .1اجمالی باشد، زیرا فرد مردّد وجودی ندارد. در نتیجه متعلّق علم اجمالی دائماً جامع است

 

 مناقشه: تعلّق به فرد معیّن اشکالی ندارد

تمام است؛ زیرا تعلّق علم اجمالی به فرد معیّن اشکالی ندارد. برای توضیح این رسد این برهان نابه نظر می

مطلب نیاز به ذکر یک مقدمه است. در علم منطق مفهوم همان صورت عقلی اشیاء در ذهن است که تقسیم به 

م جزئی؛ و مفهو« هذا الکتاب»و « هذا الرجل». به عنوان مثال مفاهیمی مانند مفهوم 2شودمی« جزئی»و « کلی»

مفهوم کلی هستند. تقسیم دیگر وجود دارد که در علم منطق توجهی به « کتاب»و « رجل»مفاهیمی مانند مفهوم 

آن نشده است. مفهوم جزئی نیز دارای دو قسم است: گاهی مصداق مفهوم جزئی، معلوم و مشخص است، که به 

شود؛ به گفته می« نامعیّن»ص نیست، که به آن شود؛ و گاهی نیز مصداق مفهوم جزئی، مشخگفته می« معیّن»آن 

یک مفهوم جزئی است که ممکن است مصداقش معلوم بوده، و ممکن است ناشناس « مفهوم زید»عنوان مثال 

باشد. همینطور اگر فرض شود مردی در فاصله دور دیده شده امّا قابل تشخیص نیست، در این صورت مفهوم 

 که اشاره به آن مرد دارد. این مفهوم جزئی ناشناس است.یک مفهوم جزئی است « ذاک الرجل»

گیرد، که این مفهوم نیز جزئی است )نه با توجه به این مقدمه، علم اجمالی همیشه به یک مفهوم تعلّق می

اینکه علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد(. اگر علم به مفهومی تعلّق گیرد که جزئی بوده و مصداقش نیز معلوم است 

                                                           

ما  لخصوصیات و هوابالجامع و شك فی أن یکون متعلقا بالجامع فالعلم اإلجمالی علم تفصیلی :»156، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

علم اإلجمالی ال ی متعلق الألمر فذهبت إلیه مدرسة المحقق النائینی و ذهب إلیه أیضا المحقق األصفهانی )قده( و قد حاول البرهنة علیه بان ا

بالجامع. و الشقوق  المردد أو الفردبفصیلیّ أو ء أصال أو یکون متعلقا بالفرد بعنوانه التیخلو من أحد شقوق أربعة، فاما أن ال یکون متعلقا بشی

إذ ال یقصد به إال  الی تفصیالاإلجم خلف كون العلم من الصفات ذات اإلضافة، و الثانی یوجب انقالب العلم الثالثة األولى كلها باطلة ألن األول

 «.ذلك، و الثالث مستحیل بالبرهان المتقدم فی رد مسلك صاحب الکفایة، فیتعین الرابع

ون فقط به ذکر ، امّا اکناهد شد. در تفسیر مفهوم جزئی و کلی و بیان حقیقت تفاوت آنها، اختالفی وجود دارد که به مناسبتی توضیح داده خو2

 شود.امثله مفهوم جزئی و کلی اکتفاء می
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« علم اجمالی»است؛ و اگر علم به مفهومی تعلّق گیرد که جزئی بوده و مصداقش معلوم نباشد « تفصیلیعلم »

است. یعنی معلوم نبودن مصداق مفهوم جزئی، موجب تبدیل آن مفهوم به مفهوم کلی نخواهد شد. بنابراین اگر 

بود. یعنی در علم اجمالی متداول،  علم تعلّق گیرد به مفهوم جزئی که مصداق نامعیّن دارد، علم اجمالی خواهد

 متعلّق همان مفهوم جزئی نامعیّن است.

 .1بنابراین برهان نظریه دوم نیز ناتمام است و تعلّق علم اجمالی به فرد معیّن محذوری ندارد

 

 نظریه سوم: فرد نامعیّن

با علم تفصیلی ندارد. مرحوم آقا ضیاء فرموده متعلّق علم اجمالی فرد و واقع بوده و تفاوتی از این حیث 

تفاوت علم اجمالی با تفصیلی در این است که علم اجمالی کدر بوده و شفاف نیست )یعنی تفاوت در متعلّق 

نیست بلکه تفاوت در نفسِ علم است(. در واقع علم اجمالی نظیر یک انسان پشت شیشه غیر شفاف )که در این 

پشت شیشه شفاف هم قرار گیرد، همان فرد است. یعنی  شود چه کسی است، امّا اگرصورت تشخیص داده نمی

شفاف بودن یا نبودن شیشه تفاوتی در آن فرد ندارد( است. بنابراین تفاوت اینگونه است که اگر با علم تفصیلی 

شود؛ امّا اگر با علم اجمالی نظر شود، هرچند باز هم اناء نجس نظر شود اناء نجس دیده شده و تشخیص داده می

کنند که یکی از پشت شیشه شفاف و شود. نظیر اینکه دو نفر به زید نظر شود امّا تشخیص داده نمییدیده م

بینند و شخص پشت شیشه تغییری دیگری از پشت شیشه غیر شفاف باشد. در این صورت هر دو زید را می

 .2دهدنکرده است، امّا یکی زید را تشخیص داده و دیگری تشخیص نمی

شد جامع با همان ی اشکالی را متوجه نظریه دوم نموده است که اگر متعلّق علم اجمالیسپس محقّق عراق

 یکه واضحر حال)جامع همان حیثیت مشترک است(، باید گفته شود علم به نجاست حیثیت مشترک وجود دارد! د

 عنی است.میباست که در علم اجمالی، علم به نجاست یک فرد وجود دارد، و علم به نجاست حیثیت مشترک 

 

                                                           

در علم  ریات موجودضعف نظباطل )بلکه ا . البته بطالن دلیل موجب بطالن مدّعی نیست؛ لذا در مباحث بعد بیان خواهد شد که مدّعی نیز1

 اجمالی( است.

ن انه بلغنی ا قع. و قد ذكرما ذهب إلیه المحقق العراقی )قده( من دعوى تعلق العلم اإلجمالی بالوا:»157، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ینهما فی المعلوم و ما الفرق بم و انفصیلیّ من حیث العلبعض أهل الفضل من المعاصرین یدعی تعلقه بالجامع و انه ال تفاوت بینه و بین العلم الت

ناحیة نفس  بینهما من الفرق انه فی التفصیلیّ صورة الفرد و فی اإلجمالی صورة الجامع مع الشك فی الخصوصیة الفردیة، و هذا غیر تام بل

 خالف العلم التفصیلیّ الصافیة ب آة غیرلم مشوب باإلجمال كالمرالعلم مع كون المعلوم فیهما معا الواقع أی الفرد المعین و انما العلم اإلجمالی ع

 «.و الفرق بینهما نظیر الفرق بین اإلحساس الواضح و اإلحساس المشوب
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 مناقشه اول: گاهی متعلّق علم اجمالی، معیّن نیست

مرحوم میرزای نائینی یک اشکال نقضی بر این کالم محقّق عراقی دارد. ایشان فرموده فرض شود زید علم 

اجمالی به نجاست احد الثوبین به بول داشته، و در واقع هر دو ثوب نجس به بول باشند. در این صورت کدام 

ق علم اجمالی است؟ معلوم باالجمال هیچیک نخواهند بود؛ زیرا هریک باشند ترجیح بالمرجّح خواهد فرد متعلّ

 .1بود. بنابراین نباید علم اجمالی به فرد و واقع تعلّق گرفته باشد

واهد خیق معلوم رسد این نقض وارد نیست؛ زیرا اوالً مثال ایشان دقیق نیست، و ثانیاً در تحقبه نظر می

 ین مورد نقض بر محقّق عراقی نیست.شد که ا

 

 18/11/95  82ج

 مناقشه دوم: جامع انتزاعی حاكی از خصوصیات فرد است

ست. ای داده سخ حلّشهید صدر از اشکال مرحوم محقّق عراقی بر اینکه متعلّق علم اجمالی جامع باشد، پا

یرا د بود؛ زخواه ست حیثیت مشترکهمحقّق عراقی فرموده اگر متعلّق علم اجمالی جامع باشد، پس علم به نجا

ست افراد ا سائر جامع قابل انطباق بر فرد با خصوصیات نیست )بلکه بخشی از فرد که همان حیثیت مشترک با

 ت جامع دو نحوه دارد:کند(. شهید صدر فرموده اسرا حکایت می

د مام افراین تشترک بالف. جامع ذاتی: جامع ذاتی حکایت از خصوصیات فرد ندارد و تنها از خصوصیت م

از « انانس»؛ یعنی از جوامع ذاتی هستند« فرس»و « شجر»و « انسان»)یعنی ذات( حکایت دارد. به عنوان مثال 

 ارد.دکایت زید با خصوصیاتش حکایت ندارد، بلکه از ذات زید که با عمرو و خالد و بکر مشترک است ح

و « فرد»هم حکایت کند. به عنوان مثال  تواند از خصوصیات فردب. جامع عرضی: جامع عرضی می

جامع است زیرا زید و بکر و عمرو « فرد االنسان»از جوامع عرضی هستند. عنوان « خاصّ»و « شخص»

عینِ تعیّن است. یعنی اگر از فرد « فردیّت»مصادیق آن هستند. این جامع از خصوصیات هم حکایت دارد زیرا 

از « فرد االنسان». بنابراین عنوان 2یت کرده که خصوصیات را داراستبودن حکایت کند در واقع تعیّن را حکا

 حکایت دارد.« بخصوصیاتها»حکایت داشته و از تمام افراد انسان « بخصوصیاته»زید 

                                                           

ما ذا فلقا بالواقع لی لو كان متعو قد اعترض علیه من قبل مدرسة المحقق النائینی )قده( بان العلم اإلجما:»158، 4. بحوث فی علم االصول، ج1

 جسین بالبول فان نسبةاقعا معا نوكانا  ال فی الموارد التی ال تعین فیها للواقع ثبوتا كما لو علم بنجاسة أحد إناءین بالنجاسة البولیة مثال ویق

لمعلوم كون ا ما معا خلفه علیهالنجاسة المعلومة باإلجمال هنا إلى كل منهما على حد واحد فتطبیقه على كل منهما بعینه جزاف محض، و تطبیق

 «.نجاسة واحدة ال نجاستین فال محیص عن االلتزام بتعلقه بالجامع الّذی هو امر واحد

متّحد « این وجود»شده و اگر از این حیث که با « فرد». ممکن است اشکال شود در تعریف فرد گفته شد که اگر ماهیت با وجود متّحد شود 1

است، که حکایت از شخص وجود خارجی ندارد بلکه این حیث مشترک « نوع وجود»با  شود. بنابراین در تفرّد اتّحادمی« شخص»شده است 
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در نتیجه برخی از مفاهیم هستند که از خصوصیات فرد هم حکایت دارند، و متعّلق علم اجمالی نیز از 

ه حکایت از خصوصیت فرد دارد. یعنی مشکلی ندارد که متعلّق علم اجمالی مفاهیم انتزاعی و عرضی است ک

 .1باشد« جامع انتزاعی»

 

 تواند از تمام خصوصیات فرد حکایت كندجواب از مناقشه: جامع انتزاعی نمی

جود دارد که در علم اجمالی و« احدهما»رسد این بیان شهید صدر صحیح نیست؛ زیرا عنوان به نظر می

 (.واهد آمدیح آن خاست )عنوان اول جزئی بوده، و عنوان دوم کلی است؛ که توض« فرد االنسان»نوان غیر از ع

ک ییرا اگر زیست؛ به هر حال اینکه مفاهیم انتزاعی از مصادیق با خصوصیات حکایت دارند، قابل قبول ن

کن ماید. ممیت نفراد حکامفهوم کلی باشد پس همه افراد مصداق آن هستند، لذا باید از حیثیت مشترک بین ا

 یت کند.د حکانیست تمام افراد مصداق آن مفهوم باشند، و در عین حال آن مفهوم از تمام خصوصیات افرا

ه بوم نسبت ر مفهمنشأ اشتباه مرتبط با امری است که در فلسفه و منطق بیان شده است. توضیح اینکه ه

رای آن مصداقی ب که« زید»نسبت به « انسان»ل مفهوم مصداقش، ممکن است ذاتی یا عرضی باشد. به عنوان مثا

است )البته « عرضی»باشد، که مصداقی برای آن می« زید»نسبت به « عالم»است؛ امّا مفهوم « ذاتی»باشد، می

ل روشن و مثاممکن است در برخی امثله تشخیص این مطلب کمی پیچیده شود، امّا در مواردی مانند این د

و « د زیدوجو»و « وجود حقّ تعالی»است که مصادیق فراوانی مانند « مفهوم وجود»م کلی است(. یکی از مفاهی

ست. از ا« عرضی»و مانند آن دارد. در فلسفه مشّاء گفته شده این مفهوم نسبت به مصادیقش « وجود عمرو»

ز تفرّد ا عنی. ی، که مراد همان حقیقت وجود است«ماهیت متّحد با وجود»سوی دیگر در تعریف فرد گفته شد 

 شود.دا میشود بلکه از ناحیه مصداق وجود که حقیقی است، پیناحیه وجود مفهومی که عرضی است محقّق نمی

                                                                                                                                                                                     

شود این اشکال دفع می« سانشخص االن»به « فرد االنسان»اند؛ پاسخ این است که اوالً با تغییر عنوان از تمام افراد است که با وجود متّحد شده

د، که در نتیجه تمام خصوصیات فرد را داراست؛ و ثانیاً همانطور که در زیرا شخص باید حکایت از یک وجود خاصّ خارجی داشته باش

 تنها در حیثیت بوده و این دو یک چیز هستند.« شخص»و « فرد»تعریف فرد گفته شد تفاوت 

ل أن ینطبق تحیوان جامع یسإال ان هذا انما یتم لو سلمنا األصل الموضوعی له و هو ان كل عن..... :»158، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ا من ن هناك نوعه، و إعلى الفرد بخصوصیته إال اننا ذكرنا فی بحث الوضع العام و الموضوع له الخاصّ ان هذا لیس بصحیح على إطالق

جع. شخص فرالخاصّ و الرد و االجوامع ینطبق على الفرد بخصوصه و هی الجوامع العرضیة بالنسبة لما هو فرده بالعرض ال بالذات كعنوان الف

خارج و معه كیف تزعة من النها منبل المحقق العراقی )قده( نفسه أیضا التزم بذلك و قد اعتبرها جوامع اختراعیة اصطناعیة من قبل الذهن ال ا

معنى أی انه هذا ال الواقع نفسعلقه بیستدل فی المقام على تعلق العلم اإلجمالی بالواقع بأنه ینطبق على الفرد بتمامه. اللهم إال ان یقصد من ت

 .«تجاهغیر متعلق بالجامع الذاتی المنتزع من الخارج بل بجامع عرضی أو اختراعی هذا حاصل الکالم فی توضیح هذا اال
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در کلمات شهید صدر اشتباهی بین این دو وجود شده است )یعنی مفهوم وجود که عرضی است، و حقیقت 

ای مصادیقش ذاتی است، در حالیکه وجود که موجب تعیّن است(. کأنّ ایشان گمان کرده مفهوم وجود بر

« الوجود»همانطور که اشاره شد عرضی است. به عبارت دیگر تفرّد از ناحیه حقیقت وجود است، امّا مفهوم 

ناظر به حقیقت وجود نیست، بلکه « فرد االنسان»حیثیتی خارج ذات و مشترک بین همه افراد است. پس مفهوم 

این مفهوم کلی است و از حیثیت مشترک حکایت دارد، نه اینکه از زید ناظر به مفهوم عرضی وجود است؛ زیرا 

شود یک مفهوم کلی انتزاع با تمام خصوصیات حکایت داشته باشد. یعنی از زید با تمام اجزاء و خصوصیات نمی

ی و یک مفهوم کل« فرد االنسان»کرد )بلکه اگر مفهومی انتزاع شود قطعاً جزئی خواهد بود(. بنابراین مفهوم 

 )نسبت به مصادیقش( عرضی است، که از تمام خصوصیات افراد حکایت ندارد.

در نتیجه اشکال حلّی شهید صدر تمام نبوده و این اشکال به کالم محقّق عراقی وارد نیست. یعنی جامع 

 انتزاعی نیز حکایت از افراد ندارد، لذا نباید متعلّق علم اجمالی جامع باشد.

 

 م در اجمالی و تفصیلی متفاوت نیستمناقشه سوم: نفسِ عل

همانطور که گفته شد اشکال نقضی و حلّی به کالم محقّق عراقی وارد نیست، امّا کالم ایشان محقّق عراقی 

نیز دارای دو اشکال است: اوالً این تفسیر در تمام افراد علم اجمالی جریان ندارد، یعنی برخی از افراد علم 

تواند واقع باشد؛ و ثانیاً بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی در خودِ علم آنها نمی اجمالی وجود دارد که متعلّق

وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که علم اجمالی کدر باشد و علم تفصیلی شفاف باشد. تفاوت بین علم اجمالی و 

 تفصیلی فقط در ناحیه متعلّق آنهاست.

ظر مختار خواهد آمد. البته نظر بهتر از بین این سه نظریه بیان بیشتر در مورد این دو اشکال در توضیح ن

 همان نظر محقّق عراقی است.

 

 نظر مختار

ای که رسد علم اجمالی به لحاظ متعلّق دارای دو حصّه است، و نظریه محقّق عراقی در حصّهبه نظر می

یا فرد معیّن است. برای توضیح « واقع»اکثریت افراد را دارد صحیح است. یعنی در آن حصّه، متعلّق علم اجمالی 

نظر مختار نیاز به ذکر یک مقدمه در بیان چند اصطالح است )که برخی از آنها در مباحث قبل نیز توضیح داده 

 شده بود(:
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 «مقطوع»و « محکی»و « مفهوم»مقدمه: توضیح 

 توضیح داده خواهد شد:« مقطوع»و « محکی»و « مفهوم»در مقدمه چند اصطالح 

 

 «مفهوم»توضیح 

برای اشیاء هستند. هر اسم دارای یک « اسم»لفاظ ای از اهمانطور که در مباحث الفاظ بیان شد، پاره

، و یا خاصّ باشد مانند معنی «شجر»و « حجر»و « انسان»است، که ممکن است عامّ باشد مانند معنی « معنی»

ئی باشد. اگر صورت معنی خاصّ در مفهوم نیز که صورت معنی در ذهن است، ممکن است کلی یا جز«. زید»

 خواهد بود.« مفهوم کلی»بوده، و اگر صورت معنی عامّ حاضر شود « مفهوم جزئی»ذهن حاضر شود 

بنابراین هر مفهومی، جزئی یا کلی است، که مفاهیم جزئی دائماً دارای مصداق بوده و بیش از یک مصداق 

ته باشند، و اگر دارای مصداق باشند ممکن است یک مصداق هم ندارند؛ امّا مفاهیم کلی ممکن است مصداق نداش

 و یا مصادیق کثیر داشته باشند.

 

 19/11/95  83ج

 در مورد مفهوم دو نکته دیگر نیاز به توضیح داد:

نکته اول اینکه همانطور که گفته شد مفهوم ممکن است جزئی یا کلی باشد و هر مفهوم یکی از این دو 

می از این دو حال خارج نیست. برخی الفاظ وجود دارند که در یک جمله دارای قسم است، یعنی هیچ مفهو

، فرض شود در «هذا االنسان»شوند. به عنوان مثال مفهوم مفهوم جزئی و در جمله دیگر دارای مفهوم کلی می

امّا در مفهوم جزئی است؛ « هذا االنسان»اشاره به زید دارد، در این صورت « هذا االنسان رجل مومن»جمله 

، مفهوم کلی است. بنابراین جزئیت و «االنسان اشرف المخلوقات و هذا االنسان قد یکون اذلّ من االنعام»جمله 

و اگر به معنی عامّ اشاره « مفهوم جزئی»کلیت اسماء اشاره تابع معنی است، یعنی اگر به معنی خاصّ اشاره شود 

 خواهند داشت.« مفهوم کلی»شود 

مانطور که گفته شد مفهوم جزئی همیشه یک مصداق دارد، که باید مصداق آن موجود نکته دوم اینکه ه

باشد. البته نیازی نیست مصداق مفهوم جزئی، در زمان حاضر )زمان تکلم( موجود باشد؛ بلکه باید در یک 

عیّن است. زمانی )هرچند زمان گذشته باشد( وجود داشته باشد. مصداق آن نیز گاهی برای ما معیّن و گاهی نام

یک مفهوم جزئی است، که گاهی مصداق آن برای ما معیّن است و گاهی نامعیّن « زید»به عنوان مثال مفهوم 

 است.
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 «محکی»توضیح 

اضافه شده است. نقش محکی در « مصداق»و « مفهوم»و « معنی»اصطالحی است که در کنار « محکی»

د از محکی معنی لغوی آن نیست، بلکه معنای اصطالحی مراد تر است. مراکالم نسبت به نقش آنها، به مراتب مهمّ 

 است که باید توضیح داده شود. هر لفظی در نظر مختار از این سه قسم خارج نیست:

، «انسان»، و «بکر»، و «زید»الف. اسم: لفظی است که به عنوان یک نام برای یک شیء قرار گیرد، مانند 

 ؛«شجر»و 

اند برای امری(، مانند تمام رای اشیاء نیستند )بلکه عالمت قرار داده شدهب. عالمت: برخی الفاظ نام ب

 ؛«علی»، و «مِن»، و «حتی»حروف مثل 

مرکب « ذهب»ج. مرکب: برخی الفاظ نیز مرکب از اسم و عالمت هستند، مانند تمام افعال؛ به عنوان مثال 

 از اسم )یعنی ماده(، و عالمت )یعنی صورت و هیئت( است.

ها نباشد. به ای از زبانزبانی باید الفاظ اسمی و عالئم باشند، البته ممکن است لفظ مرکب در پارهدر هر 

شود. به هر عالمتی است که در زبان عربی به شکل هیئت نمایان می« است»عنوان مثال در زبان فارسی لفظ 

 باشد.« متعال»باشند، و یا همه الفاظ « اسم»حال ممکن نیست در یک زبان همه  الفاظ 

در آن اسم  در یک جمله به کار برده شود، باید یک مشارالیه ذهنی« اسم»با توجه به این مقدمه، اگر 

همان مشارالیه « محکی»باشد. یعنی ممکن نیست اسم درون جمله به کار رود بدون اینکه مشارالیه داشته باشد. 

االنسان »، و «االنسان نوع من الحیوان» ذهنی یک اسم در جمله است. به عنوان مثال موضوع در سه جمله

است. مفهوم )و معنی( انسان در این سه جمله یکی است و متفاوت « االنسان»، لفظ «االنسان یموت»، و «کلی

است نه « طبیعت انسان»نیست، امّا مشارالیه انسان در این سه جمله متفاوت است. مشارالیه انسان در جمله اول 

است؛ و در جمله « مفهوم انسان»حیوان یا حتی جوهر یا جسم نیست(؛ و در جمله دوم  مفهوم انسان )که اصالً

است )زیرا معنی یا مفهوم انسان مرگ ندارد(. بنابراین تشخیص محکی یک اسم در جمله « افراد انسان»سوم 

محکی انسان در بسیار مهمّ است. البته ممکن است محکی یک اسم فرد متعیّن و یا مردّد باشد، به عنوان مثال 

 فرد مردّد است؛« اکرم انساناً»فرد متعیّن بوده؛ و در جمله « رایتُ انساناً»جمله 

در نتیجه در غالب موارد، محکی یکی از این پنج امر )مفهوم، معنی، افراد، فرد متعیّن، و فرد مردّد( است؛ 

جمله واحد متفاوت باشد، به  هرچند ممکن است امر دیگری نیز محکی واقع شود. گاهی ممکن است محکی در

بوده؛ و اگر متکلم کاذب « فرد متعیّن»اگر متکلم صادق باشد، محکی انسان « رایتُ انساناً»عنوان مثال در جمله 

 خواهد بود.« فرد مردّد»باشد، محکی انسان در آن جمله 
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 «مقطوع»توضیح 

. مراد از است« ذعان صددرصدا»یا « تصدیق جزمی»یکی از صفات نفسانی بوده که عبارت از « قطع»

علّق ست( و متعارض بر نفس شده )و در افق نفس ا« قطع»همان متعلّق یک قطع در افق نفس است. « مقطوع»

 ون محبوببّ بدآن نیز در افق نفس خواهد بود. تحقّق قطع بدون متعلّق ممکن نیست، همانطور که تحقّق ح

طوع بدون مق باشد کهست؛ زیرا قطع از مفاهیم ذات اضافه می)متعلّق بالذات برای حبّ در افق نفس( ممکن نی

 شود.محقّق نمی

 :جود داردزمی وجسه نظر )نظر اصولیون، و نظر منطقیون، و نظر مختار( در مورد متعلّق قطع و تصدیق 

است. توضیح اینکه در نظر فالسفه با تکلم به یک « نسبت»الف. در نظر منطقیون، متعلّق قطع همیشه یک 

قضیه »مله سه قضیه طولیه محقّق خواهد شد: قضیه محسوسه یا ملفوظه؛ و قضیه مسموعه؛ و قضیه معقوله. ج

مرکب از سه جزء است: تصور موضوع؛ تصور محمول؛ و نسبت حملیه بین آنها؛ که هر سه در قوّه عاقله « معقوله

است « نسبت حملیه»تعلّق هر قطعی هستند )یعنی قضیه معقوله، مجموعه این سه جزء است(. در نظر منطقیون م

 .1که بین دو تصور در قوّه عاقله )در قضیه معقوله( وجود دارد

« لهقضیه معقو»ای به عنوان رسد نظریه منطقیون صحیح نیست؛ زیرا اوالً در نظر مختار قضیهبه نظر می

ها مرتبط با حثبه این رد. البتوجود ندا« نسبت حملیه»وجود ندارد؛ و ثانیاً بر فرض وجود قضیه معقوله، در آن 

 علم اصول نبوده و باید در جای خود بحث شود، لذا این اشکال مبنایی است.

 

 20/11/95  84ج

قضیه »اوالً  ته شدمتعلّق قطع در نظر منطقیون، نسبت حملیه در قضیه معقوله است؛ امّا همانطور که گف

رض فلثاً با رد، و ثادر آن وجود ندا« نسبت حملیه»وله وجود ندارد، و ثانیاً با فرض وجود قضیه معق« معقوله

 قبول قضیه معقوله و نسبت حملیه در آن، متعلّق قطع نسبت حملیه نیست.

گیرد. به عنوان مثال اگر تعلّق می« مفهوم»ب. در نظر اصولیون قطع صفتی نفسانی است که دائماً به یک 

در افق نفس است؛ و یا در قطع به وجود « مفهوم عدالت زید» یقین به عدالت زید وجود داشته باشد، متعلّق قطع

 .2است. موطن مفهوم همیشه افق ذهن است« مفهوم وجود باری تعالی»باری تعالی، متعلّق قطع 

                                                           

 «.تصورانّ العلم إن کان اذعاناً للنسبۀ فتصدیق و الّا ف»اند در تعریف علم گفته« تفتازانی». به همین سبب برخی مانند 1

 وع، به یک وجودبه نحو اتّحادی است یا انضمامی؟ اگر قطع و مقط« مقطوع»و « قطع»اند که ترکیب بحث شده . سپس اصولیون وارد این1

 د بود.ضمامی خواهنها انموجود باشند ترکیب آنها اتّحادی خواهد بود )نظریه مرحوم اصفهانی(؛ و اگر به دو وجود موجود شوند ترکیب آ
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وجود دارد. به « مصداق»و « مفهوم»رسد این کالم هم صحیح نیست. توضیح اینکه در الفاظ، به نظر می

نیز دارای « قطع»ی مصداقی مانند زید است، و مفهوم آن نیز در ذهن است. لفظ دارا« انسان»عنوان مثال لفظ 

مفهوم و مصداق است. مصداق قطع همان تصدیقات جزمی در افق نفس است؛ و مفهوم آن، اعتقاد جزمی است. 

ر قطع به اند )یعنی داشتباه نظر اصولیون در این است که نظر به مفهوم قطع کرده و متعلّق آن را تبیین نموده

عدالت زید، متعلّق مفهوم قطع، مفهوم عدالت است(، در حالیکه بحث در تبیین متعلّق مصداق قطع است. مصداق 

یک مرکب ناقص است، و از طرفی « عدالتِ زید»قطع ممکن نیست به مفهوم عدالت زید تعلّق گیرد؛ زیرا مفهوم 

تواند مشکوک یا مظنون یا مقطوع وم عدالت زید، نمیباید متعلّق قطع یک مرکب تامّ باشد. به عبارت دیگر مفه

معنی است که قطع به مفهوم عدالت زید تعلّق گیرد. بله متعلّق مفهوم قطع، یک مفهوم است مانند باشد. بنابراین بی

که مفهوم قطع دارای متعلّقی است که همان مفهوم عدالت زید است. یعنی برای گزارش از « القطع بعدالۀ زید»

شود؛ امّا مصداق قطع موجود در افق نفس، به مفهوم تعلّق نخواهد از مصادیق قطع، از آن مفهوم گرفته مییکی 

 گرفت.

است. قطع یک حالت روانی است که به قضیه تعلّق « قضیه»ج. در نظر مختار، متعلّق تصدیق دائماً یک 

قوّه عاقله نیست. بنابراین متعلّق تصدیق و رسد این قضیه در قوّه مخیّله وجود دارد، و در گیرد. به نظر میمی

ممکن است در قوّه سامعه و یا در قوّه « زیدٌ عادلٌ»است. توضیح اینکه قضیه « قضیه متخیّله»اعتقاد جزمی 

تعلّق « مفهوم»یا « نسبت»متخیّله به وجود آید. تصدیق همیشه مقارن است با یک قضیه در قوّه متخیّله، و به 

القطع »شود مانند از این تصدیق به قضیه متخیّله گزارش داده شود به صورت مفهوم بیان می گیرد. بله اگرنمی

 «.بعدالۀ زید

 

 تفاوت علم اجمالی و تفصیلی

هذا »شود. گاهی قطع به نجاست برای توضیح تفاوت علم تفصیلی و اجمالی از یک مثال استفاده می

هذا »یّن در خارج و معیّن نزد ذهن است. یعنی قطع به قضیه شود، که محکی آن همان اناء متعپیدا می« االناء

یک اناء متعیّن و معیّن است. در این صورت مصداق و محکی « هذا االناء»تعلّق گرفته، که محکی « االناء نجس

 یک شیء هستند. این علم تفصیلی است.

وجود دارد. اینکه گفته « دهمااح»یا « احد االنائین»گاهی نیز علم اجمالی وجود دارد که قطع به نجاستِ 

گیری از مصداق قطع است. پس قطع به قضیه شود قطع به نجاست احدهما وجود دارد، در واقع مفهوممی

تعلّق گرفته، و در علم اجمالی « هذا نجس»تعلّق گرفته است. بنابراین در علم تفصیلی قطع به « احدهما نجس»



 815.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

158 

 

در علم اجمالی شده « احدهما»در علم تفصیلی تبدیل به « هذا»نی تعلّق گرفته است. یع« احدهما نجس»قطع به 

 در علم اجمالی دو صورت کلی دارد:« احدهما»است. 

 

 صورت اول علم اجمالی: فرد متعیّن غیرمعیّن

شود. به عنوان مثال زید با چشم دیده خونی در یک اناء افتاد، امّا گاهی با احدهما به فرد متعیّن اشاره می

آن اناء در یسار بود یا یمین بود. در این صورت احدهما اشاره به یک فرد متشخّص در واقع، و نامعلوم  داندنمی

 در علم تفصیلی است.« هذا». بنابراین محکی احدهما یک فرد متعیّن، و دقیقاً مانند 1در ذهن دارد

زئی ک مفهوم جینیز « ءاالنا هذا»اشاره به فرد متعیّن دارد، و مفهوم « هذا»در مورد علم تفصیلی گفته شد 

رسد یه نظر مبیک مفهوم کلی است که محکی آن فرد واحد است؛ امّا « احدهما»است. در نظر مشهور مفهوم 

ت؛ جزئی اس ک مفهوم، مفهوم زید ی«رایتٌ زیداً الیوم»یک مفهوم جزئی است. توضیح اینکه در جمله « احدهما»

مان زید شاره به هایک مفهوم جزئی است )زیرا « ذاک الرجل»مفهوم  نیز« رأیتٌ ذاک الرجل الیوم»و در جمله 

امّا  د دارد(،مان زی، هرچند محکی یک فرد متعیّن است )که اشاره به ه«رایت رجالً الیوم»دارد(؛ و در جمله 

زئی جو « الرجل ذاک»نظیر مفهوم « احدهما»یک مفهوم کلی است؛ بحث در این است که مفهوم « رجالً»مفهوم 

 است که مفهوم کلی بوده و محکی متعیّن دارد؟« رجالً»است، و یا نظیر مفهوم 

شهور که آن و جزئی است؛ بر خالف نظر م« ذاک الرجل»نیز نظیر مفهوم « احدهما»رسد مفهوم به نظر می

و  دهجزئی بو «احدهما»دانند. هرچند نظر مختار این است که مفهوم را یک مفهوم کلی دارای محکی متعیّن می

« کیمح»نجّز تطع و محکی آن فرد متعیّن است، امّا این نزاع چندان مهمّ نیست؛ زیرا تمام مالک در مباحث ق

ر این بحث کند(. بنابراین این نزاع با مشهور دکند، بلکه محکی تنجّز پیدا میاست )یعنی مفهوم تنجّز پیدا نمی

 رد متعیّن است.یک ف« احدهما»اثری ندارد، زیرا در هر دو نظر، محکی 

 

 26/11/95  85ج

                                                           

ون درون ه افتادن خن است کاشاره به همان فرد متعیّ« احدهما»ی افتاده باشد، در این صورت نیز . حتی اگر فرض شود در اناء دوم هم خون1

ه دارد. بنابراین رد دیده شدفهمان  آن دیده شده است؛ بنابراین اشکال نقضی میرزا فائده ندارد، زیرا فقط یک اناء را دیده، و احدهما اشاره به

 ذهن دارد. اشاره به فردی متعیّن و نامعیّن در« احدهما»است که « احدهما نجس»ع در این صورت نیز قضیه متیقنه یا مقطو
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 صورت دوم علم اجمالی: فرد متعیّن یا مردّد

 یّنی شدهع متعگفته شد علم اجمالی دو صورت دارد، و صورت اول در جایی است که اشاره ذهنی به واق

م ست )مفهوخّص اکه برای شخص معیّن نیست. در این موارد محکیِ متعلّقِ علم اجمالی، فردی متعیّن و متش

 یابد(.نجّز میحکی تاحدهما نیز هرچند در نظر مختار مفهومی جزئی است، امّا اگر هم کلی باشد، به هر حال م

شود. اگر معصوم علیه اشاره ذهنی به فرد متعیّن نمی« احدهما»در صورت دوم علم اجمالی، با مفهوم 

و یا هر دو نجس هستند(، در این صورت نیز السالم خبر دهد این دو اناء معاً طاهر نیستند )یعنی یا یکی از آنها 

کند. صورت دوم علم شود. ذهن در این فرض به اناء متعیّن اشاره نمیعلم اجمالی به نجاست احدهما پیدا می

 شود:اجمالی به لحاظ واقع دو صورت می

نجس الف. گاهی در واقع یک اناء طاهر و دیگری نجس است؛ فرض شود اناء یمین طاهر و اناء یسار 

در این « احد االنائین»باشد. در این صورت محکی علم اجمالی، فرد متعیّن یعنی اناء یسار است )یعنی محکیِ 

 مثال اناء یسار و متعیّن است(.

در این صورت، فرد مردّد است. « احد االنائین»ب. گاهی در واقع هر دو اناء نجس هستند؛ محکیِ 

 باشد.یا اناء یسار یا هر دو معاً نمیبنابراین محکی علم اجمالی، اناء یمین 

« فرد متعیّن»این دو صورت وجه اشتراکی دارند که با رجوع به ذهن، معلوم نیست که محکی علم اجمالی 

 است؛ زیرا اشاره ذهنی به فرد متعیّنی وجود ندارد و عالم واقع معلوم نیست.« فرد مردّد»است یا 

 

 ن با علم تفصیلیبندی حقیقت علم اجمالی، و تفاوت آجمع

در نتیجه بحث انجام شده، علم اجمالی سه صورت دارد: صورت اول جایی است که محکی علم اجمالی، 

داند که محکیِ علم اجمالی، فرد متعیّن شود )یعنی شخص میفرد متعیّن بوده و در هم اشاره ذهنی به آن می

داند که جمالی است امّا شخص عالم هم نمیاست(؛ صورت دوم جایی است در واقع فرد متعیّن، محکیِ علم ا

محکی آن، فرد متعیّن است یا فرد مردّد است؛ و صورت سوم جایی است که در واقع فرد مردّد، محکیِ علم 

 داند که محکی آن فرد متعیّن است یا فرد مردّد است.اجمالی است و شخص نیز نمی

الجمله پذیرفته شد )در صورت اول و دوم علم  بنابراین در حقیقت علم اجمالی، کالم محقّق عراقی فی

تواند نمی« جامع»اجمالی(، و کالم مرحوم آخوند نیز فی الجمله پذیرفته شد )در صورت سوم علم اجمالی(، امّا 

متعلّق علم اجمالی باشد. پس نظر مختار به نظریه محقّق عراقی نزدیکتر است؛ زیرا اوالً در دو صورت از صور 

 یه نظر ایشان است، و ثانیاً اکثر موارد علم اجمالی به نحو صورت اول است.علم اجمالی شب
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« نعیّن معیّفرد مت»بنابراین تفاوت علم اجمالی و تفصیلی این خواهد شده که محکیِ علم تفصیلی همیشه 

 باشد.« فرد مردّد»و یا « فرد متعیّن نامعیّن»است؛ امّا محکیِ علم اجمالی ممکن است 

  

 «فرد مردّد»و « فرد»وت تکمله: تفا

ست و قهری ان به نحانطباق مفهوم بر آ« فرد»تفاوت بین فرد و فرد مردّد، در انطباق و تطبیق است. در 

د، که ارج دارافرادی در خ« رجل»یعنی فردیت نیز قهری بوده و دست دیگری نیست. به عنوان مثال مفهوم 

لکه فرد بنیست،  انطباق قهری مفهوم بر آن« فرد مردّد»انطباق آن بر تک تک افراد به شکل قهری است. در 

و « زید»ثال منوان عمردّد قابلیت تطبیق بر هریک از افراد را دارد، یعنی تطبیق آن به دست دیگری است. به 

فهوم ، قطعاً م«اکرم رجالً»هستند. اگر گفته شود « رجل»و ... از افراد مفهوم « خالد»و « عمرو»و « بکر»

این ست. بنابراتوان گفت اکرام زید واجب نحو قهری منطبق بر زید یا سائر افراد نیست؛ زیرا نمی به« رجالً»

دّد این فرد مر واجب است. در« ال علی التعیین»اکرام هیچ فردی بخصوصه واجب نیست، بلکه اکرام یک فرد 

وق، فدر مثال  ی با اکرام زیدتواند آن را بر تک تک افراد تطبیق نماید. یعنخصوصیت وجود دارد که مکلف می

ده هزار  سه را بهن ده کیزید یکی از ای« کلی در معیّن»طلب مولی را امتثال کرده است. مثال دیگر اینکه در بیع 

یسه کتواند مبیع را بر یک فروشد. در این صورت مبیع هیچ کدام از این ده کیسه نیست، امّا زید میتومن می

د مردّد ین در فرنابراا بر یکی تطبیق دهد، مبیع در حقیقت همان کیسه خواهد شد. بتطبیق دهد. اگر زید مبیع ر

عنی ی است )یدیگر انطباق قهری بر فرد خاصّ یا تمام افراد وجود ندارد، بلکه تطبیق آن بر یک فرد به دست

 تطبیق فرد مردّد، بر یک فرد خاصّ به نحو ارادی بوده و قهری نیست(.

 

 در مرحله مخالفت احتمالیه منجّزیت علم اجمالی

تواند پردازیم. سوال این است که آیا علم اجمالی میبعد از تبیین حقیقت علم اجمالی، به اصلِ بحث می

تکلیف فعلی را منجّز نماید، در حالی که تکلیف فعلی، متعیّن نامعیّن است؟ و یا در حالی که تکلیف فعلی فرد 

تواند منجّز تکلیف فعلی باشد در حالیکه علم به تکلیف متعیّن نامعیّن یمردّد است؟ به عبارت دیگر آیا قطع م

 ؟1)یعنی محکی آن متعیّن نامعیّن است(، و یا به فرد مردّد تعلّق گرفته است

ود دارد لک وجهمانطور که گفته شد در بحث منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، سه مس

 واهد شد:خررسی ببط با حقیقت علم اجمالی است(، که هر یک به طور مستقلّ )که گفته شده این سه مسلک مرت

                                                           

 ارد.شود که تفاوتی بین مخالفت قطعی و احتمالی در منجّزیت علم اجمالی وجود ند. با توضیح دقیق محلّ بحث، معلوم می1
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 مسلك اول: منجّزیت علم اجمالی

نظریه رائج و مشهور این است که علم اجمالی منجّز بوده و این منجّزیت به نحو اقتضائی است. بنابراین 

ن مسلک با نظریه محقّق عراقی )فرد تواند در بعضی از اطراف، ترخیص در مخالفت دهد. گفته شده ایشارع می

متعیّن نامعیّن( سازگار است؛ زیرا علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گرفته و موجب تنجیز آن شده است. این تنجیز 

 نیز اقتضائی است؛ زیرا آن فرد متعیّن، نامعیّن بوده و ترخیص در آن ممکن است.

 

 مالیهاصلِ منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احت

ین مسلک صحیح بوده و علم اجمالی نیز منجّز تکلیف فعلی در مرحله مخالفت احتمالیه رسد ابه نظر می

باشد. البته همانطور که در حقیقت علم اجمالی گفته شد، سه صورت برای علم اجمالی وجود دارد. متعلّق می

 باشد:« دفرد مردّ »و یا « فرد متعیّن»علم اجمالی در این سه صورت ممکن است 

الف. فرد متعیّن: در صورتی که علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، منجّز است. البته برهانی بر اثبات این 

ادّعا وجود ندارد، و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در جایی که علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق 

 عقاب دارد.گیرد، بالوجدان مخالفت با آن تکلیف استحقاق 

ب. فرد مردّد: در صورتی که علم اجمالی به فرد مردّد تعلّق گیرد )صورت سوم علم اجمالی(، نیز برهانی 

برای اثبات منجّزیت وجود نداشته و تنها وجدان حاکم به آن است. توضیح اینکه در فرد مردّد تطبیق به دست 

مقدار برای استحقاق عقاب در نظر عقل کافی  مکلف است. اگر انائی شرب شود که در واقع نجس است، همین

است. بنابراین عقوبت در مخالفت احتمالی نیز عقالً قبیح نیست )طرف مقابل هم دلیل و برهان ندارد، زیرا این 

 باشند(.امور وجدانی می

 

 منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه، اقتضائی است

یه، منجّز است. این منجّزیت بنابر نظر مختار، اقتضائی است؛ زیرا در علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمال

 تواند ترخیص در مخالفت احتمالی دهد.نظر مختار منجّزیت علم تفصیلی نیز اقتضائی است. بنابراین شارع می

 از آنجا که این امور وجدانی است پس کسی که منجّزیت علم تفصیلی را علّی بداند )کما علیه المشهور(،

رسد کسی که منجّزیت علم تفصیلی در مورد علم اجمالی نیز باید به وجدان خودش رجوع نماید. البته به نظر می

داند، باید وجدان وی حکم به علّیت منجّزیت علم اجمالی در فرد متعیّن )یعنی صورت اول علم را علّی می

داند فرد متعیّن است یا لم اجمالی که نمیاجمالی(، و اقتضائیت آن در فرد مردّد نماید )صورت دوم و سوم ع

 مردّد(.
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 مناقشه در منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی

رسد مسلک اول که مسلک مرحوم آخوند است، صحیح بوده و علم اجمالی در مرحله مخالفت به نظر می

فرد متعیّن باشد، منجّزیت واضح است؛ و اگر فرد  احتمالی نیز منجّز تکلیف فعلی است. اگر محکی علم اجمالی

مردّد باشد، همین که قابل تطبیق بر اطراف است، کافی است تا عقل حکم به استحقاق عقوبت در صورت 

مخالفت احتمالی نماید. این منجّزیت نیز به نحو اقتضائی است؛ زیرا منجّزیت قطع تفصیلی نیز اقتضائی است، و 

تواند اذن در مخالفت دهد. به اموری است که در دائره حقّ مولویت مولی است، لذا میترخیص در مخالفت از 

 عنوان مثال شارع در مورد وسواسی ترخیص در مخالفت با قطع داده است.

شهید صدر اشکالی بر این مسلک دارند که این مسلک در صورتی صحیح است که متعلّق علم اجمالی فرد 

شود، زیرا تنجیز تکلیف دائر مدار منجِّز اینکه تکلیف به مقدار علم به آن منجّز میبوده و جامع نباشد. توضیح 

آن تکلیف است، که بنابر فرض در این مورد علم اجمالی منجِّز است. لذا اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد، 

قاق عقاب وجود خواهد تکلیف نیز در حدّ جامع منجَّز خواهد شد. بنابراین اگر با جامع مخالفت شود، استح

شود که با هر دو اناء مخالفت شود؛ زیرا اگر با یک اناء مخالفت شود، و داشت. در صورتی با جامع مخالفت می

با دیگری موافقت شود، با جامع مخالفت نشده است )بلکه با خصوص یک فرد مخالفت شده است(. پس اگر با 

 ستحقاق عقابی نیست.خصوص انائی مخالفت شود که در واقع نجس است، ا

البته اگر علم اجمالی به فرد متعیّن تعلّق گیرد، در صورت مخالفت با انائی که واقعاً حرام است، استحقاق 

 شود که در این فرض علم به واقع تعلّق گرفته است.عقاب هست؛ زیرا تکلیف به مقدار علم منجّز می

 

 «احدهما»جواب مبنایی: جزئیت مفهوم 

که اشاره به یک اناء دارد، مفهومی کلی « احدهما»الی به جامع مبتنی بر این است که مفهوم تعلّق علم اجم

 رسد مفهومی جزئی است.باشد؛ امّا به نظر می

یک مفهوم کلی است. گاهی توسط اسماء اشاره )و « اکرم الرجل»در جمله « رجل»توضیح اینکه مفهوم 

شود، که اشاره به معنایی خاصّ و یا عامّ دارد. توری ساخته مییک اسم دس«( ال»یا موصوالت و یا ضمایر و یا 

بنابراین مفهوم به دست آمده از آن، ممکن است کلی یا جزئی باشد. به عنوان مثال اختالفی در جزئی بودن 

 رسد متعلّق)که اشاره به مردی از دور شود( وجود ندارد. با توجه به این مقدمه به نظر می« ذاک الرجل»مفهوم 

که اسم دستوری مرکب از اسم اشاره است نیز یک مفهوم جزئی است؛ زیرا « احدهما»علم اجمالی یعنی مفهوم 
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اشاره به فرد متعیّن داشته و معنایی خاصّ دارد. البته اثبات این ادّعا برهانی نبوده بلکه وجدانی است. در نظر 

مین سبب متعلّق علم اجمالی را مفهوم کلی و یک مفهوم کلی است. به ه« احدهما»شهید صدر و مشهور، مفهوم 

 دانند.جامع می

اول  ب در صورتتواند جامع باشد. البته این مطلبنابراین متعلّق علم اجمالی یک مفهوم جزئی است و نمی

د مردّد ق آن فرمتعلّ و دوم علم اجمالی است که متعلّق آن فرد متعیّن است؛ امّا در صورت سوم علم اجمالی که

 به شهید مبنایی که اشاره به فرد مردّد دارد نیز کلی است. پس در این صورت اشکال« احدهما»مفهوم  است،

 صدر وارد نخواهد بود.

 

 جواب بنایی: تنجیز برای محکیّ است نه مفهوم

 یح اینکهود. توضمفهومی کلی است، نیز اشکال شهید صدر وارد نخواهد ب« احدهما»با فرض اینکه مفهوم 

« یمحک»نجیز تاست. به عبارت دیگر علم اجمالی موجب « محکی»نیست بلکه « مفهوم»نجیز، معیار در باب ت

پس  لی است،در کالم شهید صدر گمان شده چون متعلّق علم اجمالی یک مفهوم ک«. مفهوم»است نه تنجیز 

ی یک لم اجمالععلّق جامع منجّز خواهد شد که مخالفت با آن به مخالفت با تمام اطراف است؛ امّا حتی اگر مت

 مفهوم کلی باشد، نیز جامع منجّز نیست، بلکه محکی آن مفهوم کلی منجّز خواهد شد.

محکی نیز ممکن است فرد متعیّن یا فرد مردّد باشد، که اگر فرد متعیّن باشد منجّزیت تکلیف امری روشن 

دارد پس نسبت به هر طرف منجّز خواهد  است؛ و اگر فرد مردّد باشد، از آنجایی قابلیت تطبیق بر تمام اطراف را

بود. در نظر عقل همین مقدار که قابلیت تطبیق بر تمام اطراف باشد، برای منجّزیت نسبت به تمام اطراف کافی 

هرچند یقین به عدم وجوب اکرام زید و بکر و عمرو و ... وجود دارد، « اکرم رجالً»است. نظیر اینکه در جمله 

تواند در هیچ یک از سه منجّز است؛ زیرا قابلیت تطبیق وجود دارد. بنابراین جامع نمیامّا وجوب اکرام نیز 

 .1صورت علم اجمالی، منجَّز باشد. بنابراین علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالیه نیز منجّز است

ی تجرّیک  صیت ودر نتیجه در علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء، اگر هر دو اناء شرب شود یک مع

، تنها شرب شود یسار رخ داده است؛ و اگر فقط اناء یمین شرب شود، تنها تجرّی رخ داده است؛ و اگر فقط اناء

 یک معصیت رخ داده است.

 

                                                           

 ال تفصیلی؛ و علم اجمالی؛. در نتیجه اناء یسار که در واقع نجس است، منجَّز به دو منجِّز است: احتم1
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 مسلك دوم: عدم منجّزیت علم اجمالی مباشرةً 

حتمالیه، در نظر مرحوم میرزای نائینی و تابعین ایشان در مدرسه میرزا، علم اجمالی در مرحله مخالفت ا

منجّز تکلیف نیست )هرچند تکلیف منجَّز است(. توضیح اینکه علم اجمالی در مرحله مخالفت قطعیه منجّز بوده 

و تنجیز آن به نحو علّی است، یعنی ترخیص در دو طرف ممکن نیست. در علم اجمالی نیز در اطراف علم 

ین در اناء یسار که احتمال تکلیف فعلی وجود اجمالی، اصول مومّنه تعارض کرده و تساقط خواهند کرد. بنابرا

دارد، هیچ اصل مومّنی از ناحیه شارع وجود نخواهد داشت. پس تکلیف فعلی منجَّز خواهد بود، زیرا اصل مؤمّن 

وجود ندارد، نه اینکه تنجیز آن به سبب علم اجمالی باشد. به عبارت دیگر در این موارد عقل حکم به وجوب 

 د.دفع ضرر محتمل دار

 

 30/11/95  87ج

 استدالل مرحوم میرزای نائینی

مرحوم میرزای نائینی در مورد علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی دو دعوی دارد: اول اینکه علم 

 شود:اجمالی منجّز نیست؛ و دوم اینکه تکلیف فعلی در اثر تساقط اصول مؤمنّه، منجّز می

ین سبب است که علم به جامع تعلّق گرفته است. توضیح اینکه اگر امّا اینکه علم اجمالی منجّز نیست، به ا

« احدهما»بوده و در واقع اناء یسار نجس باشد، در این صورت علم به نجاست « احد االنائین»علم به نجاست 

تعلّق گرفته است که عنوان جامع بین اناء یمین و یسار است. علم موجب تنجیز جامع شده پس نباید با جامع 

لفت شود، یعنی نباید هر دو اناء معاً شرب شود. در این صورت اگر اناء یسار که واقعاً نجس است، شرب مخا

ترک شده، و با جامع موافقت شده « احدهما»شود استحقاق عقوبتی نیست؛ زیرا مخالفت جامع نشده بلکه شرب 

 است.

ین سبب است که جریان قاعده طهارت کنند، به اامّا اینکه اصول مؤمنّه در اطراف علم اجمالی تساقط می

در دو اناء، مستلزم ترخیص در مخالفت جامع است. ترخیص در مخالفت جامع نیز ترخیص در مخالفت قطعیه 

بوده و عقالً ممکن نیست؛ زیرا ترخیص در معصیت بوده و صدور قبیح از شارع محال است. بنابراین دو اصل 

ورت احتمال حرمت شرب اناء یسار وجود داشته و اصل مؤمنّی برای کنند. در این صتعارض کرده، و تساقط می

 شرب آن نیست. بنابر قاعده دفع ضرر محتمل، باید شرب اناء یسار نیز ترک شود.
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 اشکال بر دعوای اول: علم اجمالی موجب تنجیز فرد است

 مع تعلّقلی به جارسد هیچیک از دو دعوای ایشان تمام نیست. دعوای اول )اینکه علم اجمابه نظر می

ی بوده هومی جزئ(، مفگرفته(، دارای دو اشکال است: اوالً متعلّق علم اجمالی در غالب موارد )یعنی صورت اول

ه که اشار« رجلذاک ال»در آن موارد مفهومی جزئی است، مانند « احدهما»تواند جامع باشد؛ زیرا مفهوم و نمی

نجّز، مفهوم تدر باب   معیارنیست که مفهوم کلی داشته باشد؛ و ثانیاً« رأیتُ رجالً»به مردی از دور دارد، و مانند 

 رد منجّزفنیز  نیست بلکه محکی است، که محکی علم اجمالی همیشه فرد متعیّن یا مردّد است. در هر صورت

 خواهد شد.

 

 اشکال بر دعوای دوم: احتمال منجّز تکلیف نیست

نجّز محتمل اقط کرده و تکلیف فعلی به سبب دفع ضرر مدعوای دوم میرزا )اینکه دو اصل مؤمنّ تس

 خواهد شد( نیز ناتمام بوده و دارای دو اشکال است )که دو روی یک سکه هستند(:

بنای ینکه در ماباشد. توضیح اول اینکه این بیان با مبنای ایشان که قبول برائت عقلی است، سازگار نمی

تمال موارد اح موجب تنجیز تکلیف فعلی نیست، زیرا در« حتمالا»منجّز تکلیف بوده، و « علم»ایشان فقط 

لم به لی نیز عاجما قاعده قبح عقاب بدون بیان که همان برائت عقلی جاری خواهد بود. در نتیجه در مورد علم

ه میرزا مدرس حرمت اناء یسار وجود نداشته پس احتمال حرمت آن نباید موجب تنجّز شود. برائت عقلی در

 قاعده دفع ضرر محتمل است.وارد بر 

دوم اینکه هرچند اصلِ مؤمنّ شرعی )برائت شرعی یا قاعده طهارت( در اطراف علم اجمالی تعارض کرده 

کنند، امّا برائت عقلی جاری خواهد بود. توضیح اینکه تعارض در جایی است که دو دلیل وجود و تساقط می

و فرد خودش تنافی داشته باشد. در برائت شرعی یک دلیل داشته که تنافی دارند، و یا جریان یک دلیل در د

وجود دارد که جریان آن نسبت به اطراف علم اجمالی، با علم به جامع تنافی دارد. در نتیجه اصول مؤمنّه در 

کنند. ادلّه شرعی ناظر به افراد حقیقی هستند و شامل فرد مردّد و اطراف علم اجمالی تعارض کرده، و تساقط می

برائت « اناء یسار بخصوصه»و یا نسبت به « زائد بر جامع»شود گفت نسبت به رد انتزاعی نیستند )پس نمییا ف

شود(؛ امّا برائت عقلی امری ثبوتی است و دلیل اثباتی ندارد. به همین دلیل، اصول عقلیه شرعیه جاری می

ئد بر جامع یا نسبت به اناء یسار بخصوصه، توانند فرد مردّد یا انتزاعی را شامل شوند. بنابراین نسبت به زامی
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برائت عقلی جاری خواهد بود. در نتیجه اگر اناء یسار بخصوصه یا اناء یمین بخصوصه را شرب نماید، استحقاق 

 .1عقاب نخواهد داشت و اصل مؤمنّ )برائت عقلی( وجود دارد

، باید امع بداندق علم اجمالی را جرائت عقلی را قبول داشته، و متعلّرسد اگر کسی بدر نتیجه به نظر می

 مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی را جائز بداند.

 

 مسلك سوم: تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

 م اجمالیکه عل)شهید صدر در مورد منجّزیت علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی بین شبهات حکمیه 

 ارد:ددعوی  است( تفصیل داده است. بنابراین ایشان نیز دومنجّز نیست( و شبهات موضوعیه )که منجّز 

 

 عدم منجّزیت علم اجمالی در شبهات حکمیه

ثال علم میست. ایشان فرموده علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی، نسبت به شبهات حکمیه منجّز ن

د؛ و یا اشته باشود دز ظهر وجاجمالی در شبهه حکمیه مانند اینکه در روز جمعه علم به وجوب نماز جمعه یا نما

ماز ا وجوب نمام یاینکه مسافری که سه فرسخ رفته و پنج فرسخ تا وطن برگشته، علم اجمالی به وجوب نماز ت

 قصر دارد )زیرا این مسأله در بین فقهاء مورد اختالف است(.

گر فقط نماز ظهر در نظر شهید صدر علم اجمالی در این موارد منجّز تکلیف نیست، لذا در مثال اول ا

خوانده شود کافی است؛ زیرا نخواندن نماز جمعه مخالفت احتمالی بوده و اشکالی ندارد )یعنی علم اجمالی منجّز 

تعلّق گرفته، و « جامع». توضیح اینکه در نظر ایشان علم اجمالی به 2تکلیف نسبت به مخالفت احتمالی نیست(

شود. فرض شود در مثال فوق، نماز جمعه واقعاً واجب است. در این تکلیف نیز به مقدار علم اجمالی، منجَّز می

وجود دارد. « احدی الصالتین»صورت علم به وجوب نماز جمعه بخصوصه وجود ندارد، بلکه علم به وجوب 

بنابراین اگر مکلف فقط نماز ظهر بخواند، هرچند با تکلیف فعلی مخالفت کرده امّا آن تکلیف در حقّ وی منجّز 

ه است؛ زیرا علم به آن تکلیف نداشته است. در این مثال مخالفتی با جامع )إحدی الصالتین( که معلوم است، نبود

                                                           

یی است که برائت نافی در جاتزیرا  . توضیح اینکه جریان برائت عقلی، فقط در اناء یسار و یا فقط در اناء یمین، با علم اجمالی تنافی ندارد؛1

لم اجمالی عنافاتی با صوصه معقلی در هر دو طرف معاً جاری شود. بنابراین جریان برائت عقلی در اناء یسار بخصوصه و یا در اناء یمین بخ

ناء در یسار و ی فقط یک اد حقیقندارد. امّا برائت شرعی شامل افراد انتزاعی نیست لذا در مورد فقط اناء یسار جاری نخواهد بود. یعنی افرا

رت دیگر ست. به عباامالی جیک اناء در یمین است، که جریان برائت در یکی دون دیگری ترجیح بالمرجّح است، و در هر دو نیز منافی علم ا

 شود.رعی نمیششود امّا برائت یک اناء بخصوصه فرد انتزاعی است که برائت عقلی شامل آن می

حتمال وجوب نماز ار جایی که دداند، پس . البته شهید صدر در این مثال قائل به اکتفاء به نماز ظهر نیست؛ زیرا ایشان احتمال را نیز منجّز می2

 یف نیست.هر دو تکل منجّز نماز ظهر وجود دارد، باید نماز جمعه نیز خوانده شود. به هر حال در نظر ایشان، علم اجمالی جمعه عالوه بر
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. به عبارت دیگر در نظر شهید صدر فقط جامع واصل شده، که اتیان شده است؛ امّا خصوص 1رخ نداده است

 نماز جمعه واصل نشده است لذا نیازی به اتیان آن نیست.

 

 01/12/95  88ج

 منجّزیت علم اجمالی در شبهات موضوعیه

داند. به عنوان مثال شهید صدر علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی در شبهات موضوعیه را منجّز می

داند از وارد شده که داللت بر وجوب اکرام تمام افراد عالم دارد. مکلف نیز می« اکرم العالم»فرض شود خطاب 

الم است. در این صورت علم اجمالی به وجوب اکرام زید و یا عمرو خواهد داشت. بین زید و عمرو قطعاً یکی ع

ایشان فرموده این علم اجمالی منجّز بوده و باید احتیاط کرده و هر دو را اکرام نماید؛ زیرا در این موارد قاعده 

وجوب اکرام یک انسان داند اکرام عالم واجب است، در واقع علم به اشتغال جاری است. توضیح اینکه وقتی می

دارد که باید عالم باشد )به تعبیر ایشان اکرام ذاتی واجب است که عالم باشد(. بنابراین اگر فقط زید اکرام شود، 

داند ذاتی اکرام داند آن ذات عالم است؛ و اگر فقط عمرو اکرام شود نیز میداند ذاتی اکرام شده، امّا نمیمکلف می

م باشد. مقتضای قاعده اشتغال این است که اشتغال یقینی نیاز به فراغ یقینی دارد. پس باید داند عالشده، امّا نمی

 .2هر دو را اکرام نماید تا فراغ یقینی حاصل شود

                                                           

 نجز المقداریلم اإلجمالی ان الع أوالهما اما الدعوى األولى، فتتضح صحتها من خالل بیان مقدمتین::»161، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

نا اإلجمالی ال یجعل علمن الا و من الواضح ألن هذا هو الّذی یخرجه عن الالبیان إلى البیان و بالتالی عن التأمین إلى التنجیز،الّذی تم علیه العلم 

ن اإلشاریة فی ألالث منها، و الث عالمین بأكثر من الجامع على جمیع المبانی و االتجاهات المتقدمة فی شرح العلم اإلجمالی حتى المبنى األول

لى حرفیة لو جمدنا ع لى أكثر من الجامع، بل األمر كذلك حتىإفال توصلنا  -كما شرحنا -م اإلجمالی غیر متعینة من قبل نفس اإلشارةالعل

مع الخفاء فان  انب الوضوحجفیها  كالم المحقق العراقی )قده( و افترضنا تعلق العلم اإلجمالی بالواقع و لکن بمعنى ان الصورة العلمیة یختلط

قد تم البیان. نعم  کون بلحاظهفال ی الواقعی على هذا التقدیر و ان كان داخال فی الصورة العلمیة و لکنه فی الطرف المجمل منها ال المبین الحد

لکنك  المنجزیة وبتجه القول ارجی یبناء على التفسیر المغلوط الّذی افترضته مدرسة المحقق النائینی )قده( لکالمه من تعلق العلم بالواقع الخ

موافقته القطعیة  تنجز تحصل وعقال  ان الجامع الّذی اشتغلت به الذّمّة ثانیتهما قد عرفت انه لیس بصحیح و ال هو مراد للمحقق العراقی )قده(.

 المعلوم، و بعبارة جزمقدار المنعیة للبإتیان بالجامع و هو یتحقق بإتیان أحد الفردین أو االفراد، ألن الجامع یوجد بوجود فرده فتکون موافقة قط

إلى كل من  کون إضافتهدها فتأخرى ان المقدار المعلوم هو إضافة الوجوب إلى الجامع بین الظهر و الجمعة ال الظهر بحدها و ال الجمعة بح

لوجوبین لیس له ابین  لجامعاحاصل: الحدین تحت تأمین القاعدة و اما إضافته إلى الجامع بینهما فتحصل موافقته القطعیة باإلتیان إحداهما. فال

یة فی الشبهة افقة القطعوب الموو على ضوء هاتین المقدمتین یثبت ان العلم اإلجمالی ال یقتضی وج إال الجامع بین االقتضاءین ال مجموعهما.

 «.الحکمیة

ان الشغل الیقینی تستدعی و اما الدعوى الثانیة و هی المنجزیة فی الشبهة الموضوعیة فمن باب :»162، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

الذّمّة الفراغ الیقینی، فإذا علم بوجوب إكرام العالم و تردد بین زید و عمرو فقد علم بوجوب إكرام ذات و ان یکون عالما و كالهما قد اشتغلت 
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 مناقشه در كالم شهید صدر

تقلّ ور مسمسلک سوم نیز قابل التزام نیست، و کالم شهید صدر در شبهات حکمیه و موضوعیه به ط

 بررسی خواهد شد:

 

 اشکال مبنایی در شبهات حکمیه

فت شود. مخال شهید صدر در شبهات حکمیه فرموده است علم به جامع تعلّق گرفته لذا نباید با جامع

 مخالفت با جامع به مخالفت با تمام اطراف علم اجمالی است.

جّز شود، جامع من همان این استدالل فقط اشکال مبنایی دارد، یعنی اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته و

ر بحث طور که دهمان این استدالل صحیح بوده و علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی منجّز نخواهد بود؛ امّا

اشد؛ تواند جامع بحقیقت علم اجمالی بیان شد، علم اجمالی در دو صورت به مفهوم جزئی تعلّق گرفته که نمی

هوم، و ست نه مفحکی امامع و مفهوم کلی، آنچه منجّز خواهد شد عالوه بر اینکه با فرض تعلّق علم اجمالی به ج

 محکی دائماً فرد متعیّن یا فرد مردّد است.

به هر حال اگر علم اجمالی به جامع تعلّق گیرد، باید در شبهات حکمیه قائل به عدم وجوب موافقت 

 قطعیه شد.

 

 اشکال بنایی در شبهات موضوعیه

موده است به سبب قاعده اشتغال باید احتیاط کرده و علم اجمالی شهید صدر در شبهات موضوعیه فر

شود که در هیچیک علم اجمالی منجّز است؛ کالم ایشان صحیح نیست زیرا شبهه موضوعیه به دو نحوه فرض می

 نسبت به مخالفت احتمالی منجّز نیست:

داند زید یا عمرو عالم مکلف می، که «اکرم العالم»الف. ممکن است دلیل وجوب اکرام انحاللی باشد مانند 

است. در این صورت علم اجمالی به وجوب اکرام احدهما دارد. از آنجا که در این موارد علم اجمالی به جامع 

شود. تعلّق گرفته است، پس تکلیف نیز به مقدار جامع واصل شده، و با اکرام یکی از آنها تکلیف نیز ساقط می

رسد؛ زیرا معیار در علم اجمالی همیشه تکلیف فعلی و مجعول است، امّا علم به ییعنی نوبت به قاعده اشتغال نم

وجوب اکرام ذاتی که باید عالم باشد، فائده ندارد )زیرا علم اجمالی به جعل و حکم کلی است(. بنابراین اگر 

                                                                                                                                                                                     

لشبهة الحکمیة فان المقدار المعلوم فیه بهما یقینا ألنهما معا معلومان فال بد من الفراغ الیقینی و ال یکون إال باالحتیاط، و هذا بخالف موارد ا

 «.لیس بأكثر من أحدهما الّذی یتحقق بإتیان أی واحد منهما



 916.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

169 

 

ت مکلف علم فرض شود شارع اکرام عالم را واجب کرده که انحالل به تمام افراد عالم دارد، در این صور

 شود؛دارد. با اکرام هر یک از زید یا عمرو، جامع نیز امتثال می« احدهما»اجمالی به وجوب اکرام 

عالوه بر اینکه حتی اگر فرض شود بیان ایشان صحیح بوده و علم به وجوب اکرام ذاتی باشد که عالم 

علم اجمالی منجّز نخواهد بود؛ زیرا قاعده است )در نتیجه قاعده احتیاط حکم به لزوم امتثال هر دو نماید(، نیز 

 اشتغال موجب تنجّز تکلیف فعلی شده است. این در حالی است که بحث در منجّزیت علم اجمالی است.

 به هر حال بسیار بعید است مراد ایشان همین نحوه از شبهه موضوعیه باشد.

داند زید یا عمرو عالم ه مکلف می، ک«اکرم عالماً»ب. ممکن است دلیل وجوب اکرام بدلی باشد مانند 

داند زید یا داند اکرام یک عالم بر وی واجب بوده، و میهستند. این تکلیف انحالل به افراد عالم ندارد بلکه می

باشند. در این صورت نیز هرچند شبهه موضوعیه بوده و نباید در مقام امتثال به اکرام یکی از عمرو نیز عالم می

امّا این مثال از بحث علم اجمالی خارج است؛ زیرا در این موارد علم اجمالی به وجوب اکرام  آنها اکتفاء شود،

شود گفت اکرام زید واجب است یا اکرام بکر عالم واجب است، بلکه عنوان زید یا عمرو وجود ندارد. یعنی نمی

کلیف فعلی )وجوب اکرام زید یا در دلیل اشاره به فرد مردّد دارد. به عبارت دیگر علم اجمالی به ت« عالماً»

داند که قبله به سمت خواهد نماز بخواند، و میعمرو بر خودش( ندارد. نظیر اینکه فرض شود زید در ظهر می

باشد. در این موارد باید به هر دو طرف نماز بخواند، امّا علم اجمالی به وجوب نماز به سمت مشرق یا مغرب می

 باب احتیاط باید به دو طرف نماز بخواند. مشرق یا مغرب ندارد، بلکه از

 

 تذكر: شبهه موضوعیه و حکمیه

به مناسبت مسلک سوم که تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه داده است، این نکته توضیح داده 

باشد. گمان شده است که در شود که در مورد شبهه حکمیه امری مرتکز در اذهان است که صحیح نمیمی

کّ در یک حکم کلی وجود دارد نه حکم جزئی، که این مطلب صحیح نیست. توضیح اینکه شبهات حکمیه، ش

در شبهه حکمیه، شکّ در حکم کلی )مانند نجاست کتابی، و یا حرمت اکل گوشت خرگوش( نیست؛ بلکه حکم 

ر مشکوک است. بنابراین د جزئی )مانند اینکه نجاست و طهارت دست زید، و حرمت و حلّیت اکل این شیء(

 تمام شبهات موضوعیه و حکمیه، مشکوک یک حکم جزئی است.

اصول عملیه نیز فقط در جایی جریان خواهند داشت که شک در حکم جزئی و مجعول باشد مانند اینکه 

شک در حلّیت یا حرمت اکل لحم این خرگوش وجود داشته باشد. در شک در حکم کلی، هیچ اصل عملی 

و نه برای مقام افتاء )یعنی نه اصل منجّز و نه اصل مؤمنّ وجود ندارد(. به عبارت وجود ندارد، نه برای مقام علم 
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دیگر شخص شاکّ به لحاظ شک در شبهه کلی هیچ اصلی ندارد، بلکه به لحاظ شک در تکلیف فعلی و تکلیف 

 جزئی دارای اصول عملیه است.

شکّ است. اگر شک در تکلیف  البته تقسیم شبهات به موضوعیه و حکمیه صحیح بوده و ناشی از منشأ

گفته « شبهه حکمیه»جزئی ناشی از شک در تکلیف کلی باشد )مانند شک در کشیدن این سیگار(، به آن 

شود؛ و اگر شکّ در حکم جزئی ناشی از امور خارجیه باشد )مانند شک در نجاست آب به سبب اینکه می

شبهه »به حرمت شرب متنجس وجود دارد(، به آن معلوم نیست با نجس مالقات کرده یا نه؛ در حالیکه علم 

 شود.گفته می« موضوعیه

در نتیجه همیشه جریان اصول عملیه در شکّ در حکم جزئی یا مجعول است. با توجه به این نکته نباید 

تفصیل بین شبهه حکمیه یا موضوعیه داده شود؛ زیرا تفاوتی بین شکّ در وجوب نماز ظهر و جمعه، و یا شکّ 

 وب اکرام زید یا عمرو، وجود نداشته و هر دو شکّ در حکم جزئی است.در وج

 

 02/12/95  89ج

 مرحله دوم: اقتضائی یا علّی بودن منجّزیت علم اجمالی

اصل منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی مورد قبول واقع شد. به هر حال بنابر منجّزیت علم 

ون سوال این است که این منجّزیت به نحو علّی است یا اقتضائی؟ اگر اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی، اکن

تواند ترخیص دهد. تواند در مخالفت احتمالی ترخیص دهد؛ و اگر علّی باشد، نمیاقتضائی باشد، مولی می

ممکن « البأس بشرب الیسار»، و «البأس بشرب الیمین»، و «البأس بشرب احدهما»ترخیص نیز به سه نحوه 

 است.

شهور علماء منجّزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی را اقتضائی دانسته، و محقّق عراقی در م

تواند در جمیع اطراف ترخیص دهد، در بعض داند )یعنی شارع همانطور که نمیمقابل آنها منجّزیت را علّی می

 ه فوق ممکن نیست(.تواند ترخیص دهد؛ ترخیص در بعض اطراف به هیچ یک از سه نحواطراف هم نمی

 

 استدالل بر اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی

دانند، و این منجّزیت نسبت به جامع و در مرتبه علم، به نحو علّی مشور متعلّق علم اجمالی را جامع می

تواند ترخیص در هر دو طرف معاً دهد. منجّزیت علم اجمالی نسبت به یک طرف، است. یعنی شارع نمی

تواند ترخیص در یک طرف دهد؛ زیرا نسبت به یک طرف علمی وجود ندارد. بنابراین شارع می اقتضائی است و

 تواند ترخیص در اناء یسار دهد، زیرا علم به حرمت شرب آن وجود ندارد.شارع می
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 استدالل بر علّیت منجّزیت علم اجمالی

این مبنا، احتمال حرمت واقعی شرب داند. با توجه به محقّق عراقی متعلّق علم اجمالی را واقع و فرد می

داده « محتمل المعصیۀ»اگر شارع ترخیص در شرب اناء یسار دهد، ترخیص در  اناء یسار وجود دارد. بنابراین

ترخیص در محتمل »و « ترخیص در معصیت»و « معصیت»است که عقالً امری قبیح است؛ زیرا در نظر عقل 

تواند ترخیص دهد )در بحث ارع به هیچ یک از سه نحوه مذکور نمیاند. به همین سبب شهر سه قبیح« المعصیۀ

اصول عملیه خواهد آمد که به لحاظ مبنای محقّق عراقی اصل مومنّ در بعض اطراف جاری نیست، مگر با بیانی 

 که خواهد آمد؛ امّا به لحاظ مبنای مشهور باید جاری باشد(.

ک نزاع لفظی است؛ زیرا در واقع هر دو طرف قائل به رسد نزاع بین مشهور و محقّق عراقی یبه نظر می

علّیت منجّزیت علم اجمالی هستند و اختالف در مسأله دیگری است. در حقیقت، نزاع آنها در متعلّق علم 

اجمالی است. توضیح اینکه علم اجمالی به هر چه تعلّق گرفته باشد، تنجیز آن به نحو علّی است. در نظر مشهور 

تواند ترخیص در شود و شارع نمیعلّق گرفته لذا تکلیف در حدّ جامع به نحو علّی منجّز میعلم به جامع ت

مخالفت علم اجمالی دهد؛ در نظر محقّق عراقی علم اجمالی به فرد تعلّق گرفته لذا تکلیف فعلی به فرد نیز به 

 تواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی دهد.شود و شارع نمینحو علّی منجّز می

در نتیجه در نظر مشهور ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی، ترخیص در زائد بر علم اجمالی بوده، و 

ترخیص در مخالفت معلوم اجمالی نیست. پس نزاع صغروی بوده و نسبت به کبرا علّیت پذیرفته شده است. به 

 معنی بوده، و ممکن نیست.بیعبارت دیگر وقتی متعلّق علم اجمالی جامع باشد، مخالفت جامع به نحو احتمالی 

 

 نظر مختار: اقتضائیت منجّزیت علم اجمالی

نظر مختار در علم تفصیلی به تبع شهید صدر، این بوده که منجّزیت آن اقتضائی است. بنابراین به طریق 

ه نحو اولی باید منجّزیت علم اجمالی نیز اقتضائی باشد. البته در نظر شهید صدر هرچند منجّزیت علم تفصیلی ب

اقتضائی بود، امّا محذوری اثباتی وجود داشت که شارع نتواند ترخیص در مخالفت علم تفصیلی دهد؛ در مورد 

 علم اجمالی آن محذور اثباتی نیز وجود ندارد. بنابراین منجّزیت علم اجمالی، اقتضائی خواهد بود.

در علم اجمالی نیز منجّزیت را علّی بنابر اینکه در علم تفصیلی مانند مشهور منجّزیت را علّی بدانیم، 

خواهیم دانست. توضیح اینکه در علم اجمالی بر خالف نگاه مشهور، نباید نظر به متعلّق شود بلکه باید نظر به 

محکی شود، و محکی نیز فرد متعیّن یا مردّد است. با توجه به این نکته، تکلیف فعلی نسبت به فرد متعیّن یا 
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تواند در بعض اطراف ترخیص دهد؛ زیرا جامع منجّز نشده بلکه به تبع محقّق لی نمیمردّد، منجّز شده و مو

 عراقی فرد را منجّز خواهیم دانست، لذا استدالل محقّق عراقی تمام خواهد بود.

 

 03/12/95  90ج

 جهت هشتم: امتثال اجمالی

است عمل انجام شده،  امتثال اجمالی یک تکلیف، در مقابل امتثال تفصیلی تکلیف است. گاهی معلوم

شود که شود؛ و گاهی دو عمل انجام میمصداق مأموربه و واجب است، که به آن عمل امتثال تفصیلی گفته می

 شود.معلوم است یکی از آنها مصداق مأموربه و واجب است، که به آن عمل امتثال اجمالی گفته می

 

 مقدمه: تبیین محلّ نزاع

اجمالی است مانند اینکه مکلف علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه  امتثال اجمالی گاهی همراه علم

در روز جمعه دارد، که در این صورت ممکن است امتثال تفصیلی کرده و با رجوع به مرجع تقلید، به همان 

مراه وظیفه عمل نماید؛ و ممکن است امتثال اجمالی کرده و هر دو نماز را بخواند؛ و گاهی امتثال اجمالی نیز ه

علم اجمالی نیست مانند اینکه علم به نجاست یکی از دو لباس و طهارت دیگری دارد، که در این صورت ممکن 

است امتثال تفصیلی کرده و یکی از دو لباس را تطهیر و با آن نماز بخواند؛ و ممکن است امتثال اجمالی کرده و 

یف فعلی ندارد؛ زیرا تنها یک تکلیف وجود دارد با هر لباس یک نماز بخواند. در این صورت علم اجمالی تکل

که علم تفصیلی به آن دارد )یعنی وجوب نماز انحالل پیدا نکرده که با هر لباس یک نماز واجب باشد یا علم به 

وجوب نماز در این لباس یا آن لباس باشد(. بنابراین امتثال اجمالی گاهی همراه علم اجمالی بوده، و گاهی 

 الی نیست.همراه علم اجم

تواند به امتثال اجمالی اکتفاء نماید، و امتثال اجمالی مجزی است؟ البته سوال این است که آیا مکلف می

 در سه مورد از موارد امتثال اجمالی، اتّفاق وجود دارد که امتثال اجمالی نیز کافی است:

افی است. به عنوان مثال الف. واجب توسلی: در واجبات توسلی نزاعی نیست که امتثال اجمالی نیز ک

وفای به نذر از واجبات توسلی است. فرض شود شخصی نذر کرده پولی را به عنوان هدیه به یک فقیر خاصّ 

بدهد، اّما فراموش نموده آن فقیری که نذر نموده بود زید است یا عمرو است. فرض شود نذر خود را در دفتری 

ز نوشته است. در این صورت نیازی به امتثال تفصیلی و رجوع به یادداشت نموده و در آن دفتر نام فقیر را نی
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تواند آن مبلغ را هم به زید و هم به عمرو بدهد. اگر به هر دو همان مبلغ را بدهد، علم پیدا دفتر نیست، بلکه می

 کند که به نذرش عمل نموده است.می

در کفایت امتثال اجمالی در مورد  ب. واجب تعبّدی بدون قدرت بر امتثال تفصیلی: نزاعی وجود ندارد

واجب تعبّدی که قدرت بر امتثال تفصیلی آن نیست. به عنوان مثال فرض شود زید به مکانی سفر نموده و 

داند نمازش را باید به صورت قصر بخواند یا به صورت تمام، در حالیکه دسترسی به مجتهد )یا کسی که نمی

)و یا فرض شود زید مجتهدی است که دسترسی به ادلّه ندارد(. در این  وظیفه چنین شخصی را بداند( نیز ندارد

 صورت نیز امتثال اجمالی به این صورت که دو نماز بخواند، کافی است.

ج. عدم تکرار عمل: اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عمل نشود نیز اتّفاق وجود دارد که امتثال اجمالی 

ند در نماز باید سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید یا یک مرتبه، امّا علم به داکافی است. به عنوان مثال زید نمی

جواز سه مرتبه گفتن دارد. در این صورت نیز امتثال اجمالی کافی است به این نحوه که یک نماز با سه 

با اولین  داند تحقّق امتثال تکلیفتسبیحات اربعه بخواند. در این صورت نیز امتثال اجمالی شده است؛ زیرا نمی

داند بعد از سه بار قطعاً امتثال تکلیف محقّق شده تسبیحات اربعه است یا با سومین تسبیحات اربعه است، امّا می

 است.

کند، لذا این سه فرض از محلّ بنابراین در این سه فرض اختالف و نزاعی نبوده و امتثال اجمالی کفایت می

که اوالً واجب تعبّدی بوده، و ثانیاً قدرت بر امتثال تفصیلی بحث خارج است. در نتیجه بحث در جایی است 

وجود داشته، و ثالثاً عمل تکرار شود. سوال این است که آیا در این موارد هم امتثال اجمالی کافی است؟ به 

 عنوان مثال اگر زید علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه داشته باشد، و دسترسی به مجتهد هم داشته باشد،

تواند هم نماز ظهر و هم جمعه را بخواند و به مجتهد رجوع نکند؟ و یا در مثال علم به طهارت یک لباس و می

ها که تطهیرش کرده تواند با هر لباس یک نماز بخواند )نه اینکه یک نماز با یکی از لباسنجاست دیگری، آیا می

 واند؟تواند دو نماز بخبخواند(؟ و یا در مثال قصر و تمام، می

 

 اقوال در مسأله و ادلّه هر قول

در نظر مشهور امتثال اجمالی نیز کافی است، لذا مکلف مخیّر بین امتثال تفصیلی و اجمالی است؛ امّا در 

نظر برخی مانند میرزای نائینی باید امتثال تفصیلی شود. برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی وجوهی بیان 

ها، وجه مشهور برای اثبات کفایت امتثال اند )در ضمن این خدشهخدشه واقع شدهشده، که توسط مشهور مورد 

 اجمالی نیز معلوم خواهد شد(:
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 وجه اول بر عدم كفایت امتثال اجمالی: حکم عقل

احتمال امر »مکلف در امتثال اجمالی منبعث از احتمال امر است. یعنی داعی وی بر اتیان نماز دو رکعتی 

است. لذا داعی مکلف در « احتمال امر به نماز تمام»بوده، و داعی وی بر اتیان نماز تمام نیز « یبه نماز دو رکعت

نفسِ »امتثال اجمالی، خودِ امر نیست بلکه احتمال امر است؛ امّا در امتثال تفصیلی داعی مکلف بر اتیان عمل 

خودِ امر باشد، مقدّم است بر امتثالی که است. با توجه به این مقدمه، در نظر عقل امتثالی که داعی در آن « امر

کند در مورد کسی که متمکن داعی در آن احتمال امر باشد. به عبارت دیگر عقل حکم به عدم تحقّق امتثال می

 از خودِ امر باشد، امّا به داعی احتمال امر عملی را انجام دهد.

 

 اشکال اول: دلیل بر تقدّم عقلی نیست

عا بوده، و دلیلی ذکر نشده که چرا عقل امتثال خودِ امر را مقدّم بر امتثال احتمال این استدالل تنها یک ادّ

 داند.داند. به عبارت دیگر دلیلی ذکر نشده که چرا عقل امتثال اجمالی را امتثال تکلیف نمیامر می

د. بنابراین چه رسد در نظر عقل تفاوتی نیست که منشأ امتثال خودِ امر باشد یا احتمال امر باشبه نظر می

 منشأ خودِ امر و چه احتمال امر باشد، در هر صورت امتثال محقّق شد است.

 

 اشکال دوم: نفسِ امر موجب انبعاث بر امتثال تفصیلی نیست

اشکال دیگر این است که مطلبی که در استدالل بیان شده، از اساس صحیح نیست؛ زیرا انبعاث مکلف بر 

نفسِ امر نیست. توضیح اینکه در افق نفس انسان، امور خارجی دخالتی ندارند. به اتیان امتثال تفصیلی نیز از 

عنوان مثال ترس از عقرب به دلیل وجود خارجی عقرب نیست. اگر اعتقاد به وجود عقرب باشد، ترس محقّق 

شد  خواهد شد هرچند عقربی در خارج نباشد؛ و اگر اعتقاد به عدم وجود عقرب باشد، ترسی محقّق نخواهد

آید. البته گاهی هرچند در خارج عقرب باشد. بنابراین تأثیر و تأثّری از عالم خارج در نفس به وجود نمی

شود مانند اینکه وجود خارجی گرگ، علّت معدّه برای اعتقاد به خارج علّت معدّه برای تأثیری در افق نفس می

 وجود گرگ و ترس از آن شود.

امری خارجی است، موجب انبعاث مکلف نیست؛ بلکه اعتقاد به وجود  که« نفسِ امر»در محلّ بحث نیز 

امر موجب انبعاث مکلف است. یعنی اعتقاد به وجود امر در افق نفس، موجب انبعاث مکلف است خواه در 

 مرحله احتمال باشد و یا در مرحله باالتر )یعنی مرحله علم( باشد.
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 جتهادوجه دوم: اجماع بر بطالن عمل بدون تقلید و ا

دلیل دیگر بر عدم کفایت امتثال اجمالی این است که ادّعای اجماع بر بطالن عمل مکلفی شده است که  

بدون تقلید و اجتهاد باشد. یعنی اگر مکلف عملی انجام دهد که از روی تقلید یا اجتهاد نباشد، آن عمل باطل 

در محلّ بحث نیز فرض شده که زید مجتهد است )مگر در جایی که تقلید یا اجتهاد ممکن نباشد(. بنابراین 

نیست و تمکّن از رجوع به مجتهد هم دارد، امّا نماز ظهور و جمعه را معاً خوانده است. در این صورت عمل وی 

 بدون اجتهاد یا تقلید بوده، لذا باطل است. در نتیجه امتثال اجمالی کافی نخواهد بود.

 

 اشکال: صغرای اجماع، محرز نیست

رسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا اجماعی که تا حدودی مورد توجه است، اجماع بین میبه نظر 

قدمای امامیه است. یعنی اگر قدمای امامیه بر بطالن چنین عملی اجماع داشته باشند، برای انسان علم به بطالن 

فصیلی یا اجمالی اصالً بین شود؛ امّا تحقّق چنین اجماعی محلّ تردید است، زیرا بحث از امتثال تآن حاصل می

اند تا اجماعی در کار باشد. قدماء مطرح نبوده است. بنابراین قدمای امامیه نظری در مورد امتثال اجمالی نداشته

 در نتیجه صغرای اجماع، محقّق نشده است.

 

 04/12/95  91ج

 وجه سوم: عدم اطالق ادلّه احکام، نسبت به امتثال اجمالی

برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی است. گفته شده بر اساس قاعده است که وجه سوم عمده وجوه 

داند قبله به امتثال اجمالی کافی نیست، و این مطلب نیازی به دلیل ندارد. توضیح اینکه فرض شود زید نمی

ت )یعنی خواند. در این صورت امتثال اجمالی کرده اسسمت مشرق یا مغرب است، لذا به هر سمتی یک نماز می

داند کدامیک از دو نمازی که خوانده موجب با فرض اینکه نماز به سمت مشرق واقعاً امتثال است، امّا زید نمی

دارای « اقم الصالۀ»امتثال شده است(. برای اینکه این عمل امتثال محسوب شود، باید دلیل وجوب نماز یعنی 

 اطالق نسبت به آن عمل باشد.

بر این است که متعلّق امر تقیید به امتثال تفصیلی نداشته باشد. تقیید متعلّق امر به اطالق این دلیل متوقّف 

امتثال تفصیلی، محال است؛ زیرا در جای خود ثابت شده است که تقیید متعلّق امر به قیود ثانوی محال است. 

عنوان مثال باید امری باشد  شود، بهمراد از قیود ثانوی، تقسیماتی برای امر است که در طول طلب و امر پیدا می
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از قیود ثانوی است. جماعتی مانند مرحوم آخوند، « قصد امتثال»تا عمل به قصد امتثال آن امر اتیان شود، پس 

دانند. بنابراین تقیید متعلّق امر به امتثال تفصیلی نیز محال است، و اخذ این قیود در متعلّق امر را محال می

شود اطالق ه اطالق است. یعنی از اینکه تقیید به امتثال تفصیلی ذکر نشده است، نمیاستحاله تقیید موجب استحال

 دلیل را نتیجه گرفت تا دلیل شامل امتثال اجمالی نیز بشود.

در نتیجه اطالق دلیل وجوب، شامل امتثال اجمالی نیست، پس باید به اصل عملی رجوع شود. در مثال 

لی داشته، و علم به اجزای امتثال اجمالی ندارد. در این مورد تمسّک به فوق، زید علم به اجزای امتثال تفصی

اصل عملی برائت بعد از اتیان امتثال اجمالی، ممکن نیست؛ زیرا برائت در امور و قیود عقلیه جاری نیست، بلکه 

رفع آن به شود. یعنی برائت حکم شارع است و تعبّد به آن در اموری است که جعل و در امور شرعیه جاری می

دست شارع باشد )در حالیکه امتثال و عدم امتثال از احکام عقلی است(. با عدم جریان برائت، نوبت به اصل 

رسد؛ زیرا یقین به تکلیف داشته، و شکّ در سقوط آن با امتثال اجمالی دارد، پس باید یقین به عملی اشتغال می

شود. بنابراین لزوم امتثال تفصیلی بر طبق قاعده ی حاصل میفراغ پیدا کند. یقین به فراغ نیز با امتثال تفصیل

 است.

 

 اشکال اول: امکان اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر

اشکال اول به این استدالل، اشکالی مبنایی است که اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر، ممکن است )مرحوم 

ق امر هستند؛ و محقّق خوئی نیز قائل به عدم آخوند و شهید صدر قائل به استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّ

استحاله است، امّا وجه ایشان نیز مورد قبول نیست(. بنابراین تقیید ممکن بوده، و عدم ذکر قید نیز داللت بر 

 اطالق خواهد داشت. یعنی اطالق ادلّه وجوب، شامل امتثال اجمالی نیز خواهد شد.

 

 طاباشکال دوم: امکان اخذ قیود ثانوی در خ

دومین اشکال به استدالل فوق، اشکالی بنایی است که با فرض استحاله اخذ قیود ثانوی در متعلّق امر، نیز 

صلّ »تواند قید ثانوی را در خطاب خود اخذ نموده و بگوید اطالق مقامی ممکن است. توضیح اینکه شارع می

، از قیود متعلّق امر و مأموربه نیست؛ زیرا «قصد امتثال تفصیلی»در این صورت قید «. بقصد االمتثال التفصیلی

شود برای تحصیل غرض شارع باید استحاله عقلی دارد. با این وجود، از قید مذکور در خطاب شارع، کشف می

شود مالک، در عمل همراه قصد امتثال بوده و عمل همراه قصد امتثال باشد. به عبارت دیگر از این قید کشف می

 قصد امتثال( مالکی نیست. در حصّه )نماز بدون
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ت. به این نحوه شود هیچ قیدی در مالک و غرض شارع دخیل نیسبنابراین از عدم ذکر قید، کشف می

شود. بنابراین اطالق مقامی محال نبوده، و ادلّه به اطالق مقامی گفته می« اطالق مقامی»اطالق در اصطالح 

 شامل امتثال اجمالی نیز هستند.

 

 ان برائت شرعیهاشکال سوم: جری

فرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطالق ممکن نیست، در این صورت نیز اصل عملی برائت 

جاری است؛ زیرا برائت شرعی در قیود عقلیه نیز جریان دارد. توضیح اینکه اخذ قیود ثانوی در متعلّق تکلیف 

تواند مله خبریه ممکن است. یعنی شارع میمحال است، امّا بیان دخالت قصد امتثال در غرض شارع به وسیله ج

یعنی ابتدا شارع امر به نماز نموده، و سپس در «. شودغرض من فقط از نماز با قصد امتثال تأمین می»بگوید 

شود مگر با عمل همراه قصد امتثال اتیان شود. همین مقدار که جمله خبری خبر دهد که غرضش حاصل نمی

تواند خبر از ع مقدور است، برای جریان برائت شرعی کافی است. یعنی شارع میای برای شارگفتن چنین جمله

 شود.دخالت قصد امتثال در غرض دهد، لذا در صورت خبر ندادن به برائت شرعیه تمسّک می

 

 اشکال چهارم: جریان برائت عقلی

شود، در این نمیفرض شود اخذ قیود ثانوی محال بوده و اطالق ممکن نیست و برائت شرعیه نیز جاری 

صورت نیز امتثال اجمالی کافی است؛ زیرا در صورت فقدان اطالق نوبت به اصل عملی رسیده، و هرچند برائت 

شرعی جاری نیست، امّا جریان برائت عقلیه اشکالی ندارد. در مورد امور و قیود عقلی، تمسّک به برائت عقلیه 

کند. ی بر تکلیف وجود نداشته و عقل حکم به قبح عقاب بالبیان میمانعی ندارد. یعنی بعد از امتثال اجمالی، بیان

 کند.بنابراین نیاز به امتثال تفصیلی نبوده، و امتثال اجمالی کفایت می

 

 وجه چهارم: لعب به امر مولی

آخرین استداللی که برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی بیان شده، این است که امتثال اجمالی موجب 

امر مولی و استهزاء مولی است. لعب مولی نیز در نظر شرع و عقل حرام است. از طرفی بنابر قول به  لعب به

تواند مصداق مأموربه واقع شود )هرچند نظر مختار بر خالف نظر امتناع اجتماع امر و نهی، عمل حرام نمی

نهی در عبادات ممتنع است(. بنابراین  مشهور، امکان اجتماع امر و نهی است، امّا در نظر مختار نیز اجتماع امر و

 امتثال اجمال، مصداق مأموربه نبوده، و کافی نیست؛ لذا باید امتثال تفصیلی شود.
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 اشکال اول: نقض به واجب توسلی

اولین اشکال به این استدالل، اشکالی نقضی است. در ابتدای بحث گفته شده کفایت امتثال اجمالی در 

است. از آنجایی که مشهور در واجبات توسلی نیز قائل به امتناع اجتماع امر و نهی واجب توسلی، مورد اتّفاق 

کند. هستند، پس در واجبات توسلی نیز باید گفته شود امتثال اجمالی مصداق مأموربه نبوده و کفایت نمی

بات شود؛ در بنابراین اگر این استدالل صحیح باشد، باید در واجب توسلی نیز عدم کفایت امتثال اجمالی اث

 حالیکه مشهور قائل به کفایت امتثال اجمالی در واجب توسلی هستند.

 

 اشکال دوم: وجود داعی عقالئی در غالب موارد

اشکال دیگر این است که امتثال اجمالی همیشه موجب لعب به امر مولی نیست؛ زیرا در نوع موارد دارای 

ر لباس امری بسیار مشکل بوده و یا گاهی آب در غرض و داعی عقالئی است. به عنوان مثال گاهی تطهی

تر است؛ و یا گاهی پرسش مشکل بوده و یا دسترس نیست، لذا با هر لباس یک نماز خواندن، بسیار آسان

تر است. بنابراین دسترسی به هیچ کسی که پاسخ دهد، وجود ندارد، در این مورد نیز دو نماز خواندن آسان

کند، دارای غرض عقالئی است. در نیتجه استدالل فوق اخصّ از مدّعا بوده و مالی میمعموالً کسی که امتثال اج

 شود.شامل موارد کثیری که غرض عقالئی وجود دارد، نمی

 

 تنبیهات امتثال اجمالی

با توجه به اینکه استدالالت و وجوه مطرح شده برای اثبات عدم کفایت امتثال اجمالی، مخدوش هستند؛ 

 ال اجمالی نیز کافی است. در انتهای بحث از امتثال اجمالی نیاز است تنبّه به دو امر داده شود:بنابراین امتث

 

 تنبیه اول: امتثال اجمالی وجدانی و امتثال تفصیلی تعبّدی

اند. امتثال ممکن است وجدانی یا در بحث قبل برخی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی شده

حجّت بر تحقّق امتثال دارد. « امتثال تعبّدی»علم به امتثال داشته، و در « امتثال وجدانی»کلّف در تعبّدی باشد. م

به عنوان زید دارای دو لباس است که علم اجمالی به طهارت یکی و نجاست دیگری دارد، و لباس سومی نیز 

با لباس اول و یک نماز با لباس دارد که یک فرد ثقه خبر از طهارت آن داده است. در این مورد اگر یک نماز 

« امتثال تفصیلی تعبّدی»محقّق شده، و اگر با لباس سوم نماز بخواند « امتثال اجمالی وجدانی»دوم بخواند 

 محقّق شده است.
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سوال این است که آیا در این موارد نیز امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی مقدّم است؟ به 

دّم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی به نحو مطلق است تا شامل این موارد )که امتثال تفصیلی عبارت دیگر آیا تق

 به نحو تعبّدی و امتثال اجمالی به نحو وجدانی است( نیز بشود؟

پاسخ این سوال نزد قائلین به تقدّم امتثال تفصیلی متفاوت است؛ زیرا با توجه به وجه تقدّم امتثال تفصیلی، 

 اطالق ثابت شده یا نشود:ممکن است 

اگر وجه اول پذیرفته شود، نباید در صورت فوق امتثال تفصیلی مقدّم شود؛ زیرا هرچند مکلف برای 

امتثال اجمالی وجدانی نیز منبعث از احتمال امر است، امّا برای امتثال تفصیلی تعبّدی نیز منبعث از احتمال امر 

ی وجدانی مانند امتثال تفصیلی تعبّدی شده و هیچیک بر دیگری است. بنابراین در صورت فوق امتثال اجمال

 مقدّم نخواهد بود.

اگر وجه دوم پذیرفته شود، باید امتثال تفصیلی در صورت فوق نیز مقدّم شود؛ زیرا اجماع بر بطالن عمل 

وجدانی عمل  تارک اجتهاد و تقلید وجود دارد. شخصی که تارک اجتهاد و تقلید است، معموالً بر اساس امتثال

 کند، لذا عمل وی باطل شده، پس باید امتثال تفصیلی تعبّدی نماید.می

بنابراین تقدّم امتثال تفصیلی تعبّدی بر امتثال اجمالی وجدانی، تابع وجهی است که بر عدم کفایت امتثال 

 اجمالی بیان شده است.

 

 تنبیه دوم: امتثال تفصیلی تعبّدی و امتثال تفصیلی وجدانی

دیگر این است که اگر دو امتثال تفصیلی ممکن باشد که یکی تعبّدی و دیگری وجدانی است،  سوال

کدامیک مقدّم است؟ به عنوان مثال اگر زید یقین به طهارت یک لباس داشته، و در مورد لباس دوم نیز 

ر صورت اول تواند با لباس اول یا دوم نماز بخواند. داستصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری باشد، می

 امتثال وجدانی شده و در صورت دوم امتثال تعبّدی شده است.

در این موارد کسی قائل به تقدّم امتثال تفصیلی وجدانی بر تعبّدی نیست، یعنی حتی مرحوم میرزای نائینی 

این دو رسد نظر مشهور صحیح بوده و تقدّمی وجود ندارد. به عبارت دیگر نیز قائل به تقدّم نیست. به نظر می

باشند. توضیح اینکه معنای حجّیت استصحاب و قاعده همین است که اکتفاء به آنها امتثال در عرض یکدیگر می

بدون مانع است. یعنی ممکن نیست استصحاب جاری باشد، امّا عمل مجزی نباشد. فرض این است که 

اب و قاعده اطالق داشته و استصحاب جاری است، یعنی پیش فرض مسأله این است که ادلّه اعتبار استصح

شامل موارد تمکّن از علم هم هستند. بنابراین اگر نتواند با استصحاب یا قاعده و یا اماره نماز بخواند، این به 
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معنی عدم حجّیت آنها در این فرض است. در نتیجه تفاوتی بین امتثال تفصیلی وجدانی و امتثال تفصیلی تعبّدی 

 نیست.

 

 07/12/95  92ج

 هم: حسن و قبح عقلیجهت ن

آخرین جهت از مباحث قطع در مورد حسن و قبح است. نیاز است این جهت، در چند مقام مورد بحث و 

 شود:بررسی قرار گیرد. قبل از ورود به مقامات بحث، یک مقدمه ذکر می

 

 مقدمه: توضیح چند نکته

 شود:در مقدمه بحث حسن و قبح، چند نکته توضیح داده می

 

 «حسن و قبح»ف و اقسام اول: تعری

 شود:ذکر شده که به تعدادی از آنها اشاره می« حسن و قبح»تعاریف بسیاری برای 

 است؛« نقص»و قبح عبارت از « کمال». حُسن عبارت از 1

 است؛« مفسده»و قبح نیز « مصلحت». حُسن همان 2

 است؛« اشمئزاز نفسی»و قبح نیز « لذّت معنوی». حُسن عبارت از 3

 باشد؛می« کونه منافراً له»و قبح به معنای « کون الشیء مالئماً للطبع»ن به معنای . حُس4

 ؛«کونه بحیث الینبغی فعلُه»و قبح یعنی « کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه». حُسن یعنی 5

 است؛« کون الشیء بحیث یستحقّ فاعلُه الذمَّ »و قبح « کون الشیء بحیث یستحقّ فاعلُه المدحَ». حُسن 6

 ؛«الحُسن و القبح مفهومان بدیهیان التعریف لهما» .7

در مورد تعریف هفتم، نیاز است این نکته توضیح داده شود که هرچند برخی از مفاهیم بدیهی تعریف 

تعریف به خصوصیتی غیر ذاتی « تعریف رسمی»حدّی ندارند، امّا همه مفاهیم بدیهی قابل تعریف رسمی هستند. 

« صاحب کتاب کفایۀ االصول»یر آن نیست )به عنوان مثال تعریف مرحوم آخوند به در معرَّف است، که در غ

یک تعریف رسمی است؛ زیرا اوالً غیر ذاتی است یعنی اگر فرض شود ایشان کتابی با این نام نداشته باشند، 

 شود؛ و ثانیاً این خصوصیت در غیر ایشان نیست(.آخوند از آخوند بودن خارج نمی
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تعریف اول نیز اختالفی وجود ندارد، بنابراین نباید مراد از حسن و قبح در بحث، یکی از در مورد چهار 

این چهار تعریف باشد. توضیح اینکه بحث از حسن و قبح در مورد این است که این دو از امور واقعی هستند یا 

 واقعی هستند. از امور اعتباری؛ در حالیکه در مورد چهار معنی اول جای بحث نیست و همه از امور

معنای پنجم و ششم به عنوان تعریف حسن و قبح دارای اشکالی نیستند؛ امّا حُسن و قبح دارای معنایی 

و یا « خوبی و بدی»عرفی بوده که ظاهراً در تمام زبانها معادل دارند )به عنوان مثال در زبان فارسی به معنای 

بوده و نزد همه معنایی واحد است. در نتیجه نیاز به  هستند(. این معنای عرفی، ارتکازی« زیبایی و زشتی»

و یا « الحُسن هو کون الشیء بحیث ینبغی فعلُه»شود در تعریف آنها با عباراتی مانند تعریف آنها نیست، امّا می

 اشاره به معنای ارتکازی نمود.«  الحُسن هو کون الشیء بحیث یستحقّ فاعلُه المدحَ»

 

 «حُسن و قبح»اقسام 

 باشند:می« شرعی»و « عرفی»و « عقالئی»و « عقلی»و قبح دارای چهار قسم  حُسن

الف. عقلی: حسن و قبح عقلی دو امر واقعی و قابل درک برای عقل است. موصوف به حُسن و قبح عقلی 

 تواند فعل خداوند متعال و یا فعل انسان باشد.نیز می

برای حفظ نظام اجتماعی « بما هم عقالء»که عقالء  ب. عقالئی: حُسن و قبح عقالئی دو امر اعتباری بوده

تواند افعال انسان در دنیا باشد، امّا فعل خداوند اند. موصوف به حسن و قبح عقالئی میآنها را اعتبار کرده

 شود.متّصف به حسن و قبح عقالئی نمی

نظام اجتماعی( اعتبار  ج. عرفی: حُسن و قبح عرفی دو امر اعتباری بوده که عرف آنها را )نه برای حفظ

کرده است. حسن و قبح عرفی تابع آداب و سنن و ملل و نحل و محیط و شرائط محیطی است )یعنی برای حفظ 

عملی قبیح است، امّا ممکن است بین « شرب خمر»نظام اجتماعی نیست(. به عنوان مثال در عرف مسلمین 

 عقالء کار قبیحی نباشد.

ز دو امر اعتباری بوده که شارع برای یک فعل اعتبار کرده است. ادّعا د. شرعی: حُسن و قبح شرعی نی

شده در برخی ادلّه از این حسن و قبح استفاده شده مانند اینکه فالن کار بر مومنین قبیح است ) اگر این تعابیر 

شد، اعتبار همان حسن و قبح عرفی باشد، اعتبار شرعی نخواهد بود؛ امّا اگر اشاره به حُسن و قبح عرفی نبا

شرعی خواهد بود(. البته گاهی ممکن است یک فعل ابتدا در شرع حرام شده، سپس در بین عرف مسلمین نیز 

 قبیح شمرده شود.

 از امور واقعی بوده، و سائر اقسام حُسن و قبح از امور اعتباری هستند.« حُسن و قبح عقلی»بنابراین فقط 
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 08/12/95  93ج

 «بححُسن و ق»دوم: موصوف به 

 صاف ذاتشوند. اتّگاهی ذوات متّصف به حُسن و قبح شده و گاهی نیز افعال متّصف به حُسن و قبح می

 ز حُسن وین قسم اا«. این دست خط یا تابلو زشت است»، و یا «وجه زید حسن او قبیح»به حُسن و قبح مانند 

ای محلّ ز معنعنای دیگری غیر اقبح از محلّ بحث خارج است )حُسن و قبح در این موارد، ممکن است در م

ر یز به کانوارد مبحث به کار رفته باشد، و ممکن است همان معنی محلّ بحث به نحو استعمال مجازی در این 

 رفته باشد(.

 فعلی« مانتاردّ »شوند. به عنوان مثال به هر حال بحث در حسن و قبحی است که افعال به آن متّصف می

 فعلِ قبیح است.« خیانت در امانت»و  است که متّصف به حُسن شده،

 

 مقدمه: تقسیمات فعل

ل بیان قسامات فعشوند، باید ابتدا انبرای اینکه بیان شود کدام دسته از افعال متّصف به حُسن و قبح می

سبق رتبی  فعلِ مسبوق به اراده است. مراد« فعل ارادی»شود. می« غیر ارادی»و « ارادی»شود. فعل تقسیم به 

ت و ت )بین علّشوند به این دلیل که اراده در سلسله عللِ فعل اسزیرا فعل و اراده در یک آن محقّق میاست؛ 

دی انسان فعال اراا، از معلول نیز فاصله زمانی نیست(. به عنوان مثال راه رفتن، نشستن، ایستادن، خوردن، تکلم

ت حرک»یا  و، «شعور ال صادره از اشیاء فاقدافع»مسبوق به اراده نیست مانند تمام « فعل غیر ارادی»هستند؛ 

دست  ارند. حرکتکه این افعال فاعل باالراده ند« حرکت ید مرتعش»در انسان، و یا « حرکت شش»و یا « قلب

 مرتعش علّتی دارد، که فاعل باالراده نیست.

یک فعل ارادی « فعل ارادی اختیاری»شود. می« غیر اختیاری»و « اختیاری»نیز تقسیم به « فعل ارادی»

است که فاعل آن را قصد کرده است. به عنوان مثال اگر کسی سنگی را به قصد اصابه به درخت به سمت درخت 

فعل »؛ 1یک فعل ارادی اختیاری است« اصابه سنگ به درخت»پرتاب کند و سنگ به درخت اصابه نماید، فعلِ 

. به عنوان مثال اگر در مثال فوق سنگ اشتباهاً به نیز فعلی ارادی است که بدون قصد باشد« ارادی غیر اختیاری

 یک فعل ارادی غیر اختیاری است.« اصابه سنگ به سر زید»سرِ زید برخورد نماید، فعلِ 

                                                           

فعل  نگ به درختاصابه س نیست؛ بلکه مراد معنای عرفی است. لذا« أن یفعل». مراد از فعل در این تقسم، معنای فلسفی آن یعنی مقوله 1

 مقوله نباشد.شود هرچند از آن شخص پرتاب کننده محسوب می
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بنابراین در مجموع سه دسته از افعال وجود دارد )یعنی فعل غیر ارادی؛ و فعل ارادی اختیاری؛ و فعل 

 شوند.که کدام دسته متّصف به حُسن و قبح می ارادی غیر اختیاری(، و بحث در این است

 شودنظر مشهور: فقط فعل ارادی اختیاری متّصف به حُسن و قبح می

شود. یعنی در نظر مشهور، تنها فعل ارادی اختیاری متّصف به حُسن و قبح )عقلی یا عقالئی یا عرفی( می

ان مثال اصابه سنگ به سر زید در مثال فوق، شود. به عنوفعل ارادی غیر اختیاری، متّصف به حُسن و قبح نمی

شوند، بلکه ممکن نه حَسن است و نه قبیح است. البته تمام افعال ارادی اختیاری نیز متّصف به حُسن و قبح نمی

است یک فعل ارادی اختیاری نیز نه حَسن و نه قبیح باشد )مانند زدن سنگ به درخت در صورت اصابه به 

 درخت(.

 

 شوندخی از اقسام فعل ارادی غیر اختیاری نیز متّصف به حُسن و قبح مینظر مختار: بر

تواند متّصف به حُسن و رسد نظر مشهور در این مقدار صحیح است که فعل ارادی اختیاری میبه نظر می

نکه تواند متّصف به حُسن و قبح شود. توضیح ایقبح شود؛ امّا یک قسم از اقسام فعل ارادی غیر اختیاری نیز می

 شود؛ زیرا خطای در قصد، گاهی خارجی و گاهی ذهنی است:تقسیم به دو قسم می« فعل ارادی غیر اختیاری»

الف. خطای خارجی: اگر کسی تیری به سمت زید پرتاب نماید به قصد اصابه به زید، امّا اشتباهاً اصابه به 

، در این صورت خطای خارجی رخ داده عمرو نماید )نه به شخصی که قصد کرده بود تیر به آن اصابه نماید(

است. در مواردی از فعل ارادی غیر اختیاری که خطای خارجی رخ داده، این فعل متّصف به حُسن و قبح 

 شود.نمی

ب. خطای ذهنی: فرض شود شخصی یک تیر به سمت زید پرتاب نماید به قصد اصابه به زید، و تیر به 

د، امّا وقتی نزدیک رفت معلوم شود آن شخص عمرو بوده است. در همان شخص که قصد کرده بود برخورد نمای

این صورت خطای در ذهن وجود داشته نه در خارج، زیرا تیر در خارج به همان شخصی اصابه نموده که قصد 

 شده بود.

نیز دارای دو قسم است؛ زیرا گاهی آن دو فعل، اختالف « فعل ارادی غیر اختیاری دارای خطای ذهنی»

ن و قبح داشته و گاهی اشتراک در حُسن و قبح دارند. به عنوان مثال اگر در مثال فوق زید فردی در حُس

باشد، اختالف در حُسن و قبح وجود دارد )زیرا قتل زید امری قبیح « مهدور الدم»و عمرو فردی « محقون الدم»

در حُسن و قبح وجود دارد. در  باشند، اشتراک« محقون الدم»است، امّا قتل عمرو قبیح نیست(؛ و اگر هر دو 

شود، امّا در صورت اشتراک، متّصف به صورت اختالف در حُسن و قبح نیز آن فعل متّصف به حُسن و قبح نمی
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باشند و عمرو کشته شده باشد، این قتل فعلی قبیح « محقون الدم». بنابراین اگر هر دو 1شودحُسن و قبح می

 شود(.اری است، امّا متّصف به قبح میاست )هرچند این قتل ارادی غیر اختی

در نتیجه اگر فعل ارادی غیر اختیاری دارای خطای ذهنی بوده و دو فعل اشتراک درحُسن و قبح داشته 

 شود.، در این صورت این فعل نیز متّصف به حُسن و قبح می2باشند

 

 14/12/95  94ج

 سوم: انقسامات شیء

در این چهار قسم هستند )بر حسب استقراء(: واقعی؛ حقیقی؛ تمام اشیاء و امور در علم اصول، داخل 

اعتباری؛ وهمی؛ به عبارت دیگر هر مفهومی که در ذهن در نظر گرفته شود، مصداقی در یکی از این عوالم )عالم 

 .3واقعیت؛ عالم حقیقت؛ عالم اعتبار؛ عالم وهم( دارد

 

 امر واقعی

حال واقعیت داشته و متقوّم به اذهان انسانها یا افراد  امر واقعی امری است که وجود ندارد و در عین

ستحاله تناقض )استحاله تناقض مسلّماً واقعی است شعور نیست. امر واقعی دارای امثله بسیاری است، مانند اذی

نه اعتباری، و نه حقیقی که وجود داشته باشد(؛ و تالزم بین علّت و معلول؛ و عدم شریک الباری )که واقعیت 

 ؛4د، نه اینکه وجود داشته باشد(دار

شعوری نباشد، استحاله تناقض و یا تالزم واقعیت دارند. امور واقعی هیچ وعائی نیز اگر در عالم هیچ ذی

ندارد )وعاء برای موجود است، یعنی موجود ممکن است در وعاء ذهن یا خارج باشد، امّا خودِ وجود یا تالزم 

                                                           

محقون قتل  بما هو»که ، بلنیستقبیح  «بما هو زید» مطلب در این است که قتل زیدسرّ . همانطور که در بحث تجرّی توضیح داده شده، 1

 ده است.شیان توجیه باست. قبح تجرّی نیز به همین کشته شده  «محقون الدم»و عمرو  فقط در ذهن اشتباهی رخ داده ؛قبیح است «الدم

نی است که عنوا« محترم قتل انسان»شود. در مثال فوق اشتراک در حُسن و قبح نیز باید به سبب عنوانی واحد باشد که بر دو فعل منطبق می. 1

 بر قتل زید و بر قتل عمرو منطبق است.

 ه است.ا ذکر نمودنها رقات آ. اصولیون به این تقسیم معتقد بوده؛ و شهید صدر در تبیین این چهار قسم، بیش از همه حرف زده و تطبی2

ارد، امّا دده و وجود یقی بو. وجود باری تعالی نیز امری واقعی بوده و اعتباری یا موهوم نیست. توضیح اینکه خودِ باری تعالی امری حق3

« جودعین الو»ه بلک یستن« شیء له الوجود»وجودِ باری تعالی دیگر وجود ندارد بلکه عین وجود است. به عبارت دیگر وجودِ باری تعالی 

 است. بنابراین تمام وجودات مانند وجود جبرائیل و وجود زید و مانند آنها، از امور واقعی هستند.



 518.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

185 

 

انتزاعی نیز از امور واقعی هستند، مانند فوقیت این دفتر نسبت به میز، و یا هیچ وعائی ندارند(. تمام مفاهیم 

 .1عالمیت زید )هرچند زید امری حقیقی است(

 

 امر حقیقی

نسان از مثال ا بر آن صادق است. به عنوان« شیءٌ له الوجود»امر حقیقی امری است که وجود داشته و 

؛ «تعالخداوند م»های بسیاری مانند امور حقیقی نیز مثالاست. « شیء له الوجود»امور حقیقی است؛ زیرا 

که « نقاءع»بر خالف )هستند « شیء له الوجود»و مانند آنها دارد، و همه این امور « جنّ »؛ «جبرائیل»؛ «زید»

 وجود نداشته و از امور حقیقی نیست(.

نیز « صور خیالیه»و « دیقتص»و « تصور»نیز در ذهن وجود داشته و از امور حقیقی است. « مفهوم»خودِ 

 .2از امور حقیقی هستند

 

 امر اعتباری

ل ابه عنوان مث است. امر اعتباری امری است که واقعیت نداشته و وجود نیز ندارد، بلکه تنها اعتبار شده

ن آلقه بین ع. پس ملکیت بین زید و عبایش امری اعتباری است هرچند زید و عبا هر دو از امور حقیقی هستند

لقه فرض قی، یک عمر حقیاامری اعتباری بوده و این علقه بین عمرو و آن عبا برقرار نیست. بنابراین بین دو دو، 

 د.ذهن باش قه درشده است. این علقه در ذهن اعتبار شده لذا اعتبار کننده آن ذهن است؛ نه اینکه ظرف عل

قّق عد از تحینکه بااعتباری است نه مثال دیگر برای امر اعتباری، علقه زوجیت است. زوجیت نیز یک امر 

 عقد نکاح بین دو نفر، چیزی موجود شده باشد.

 

 امر وهمی

عیت واق« ارییک البوجود شر»امر وهمی امری است که واقعی یا حقیقی یا اعتباری نباشد. به عنوان مثال 

ان امک»ست؛ اوهومی مامر  نیز« عدم حقّ تعالی»و یا وجود نداشته، و اعتباری نیست؛ بلکه از امور وهمی است. 

 ؛ق نباشد(ین اتانیز موهوم است. وجود زید در این اتاق امر موهومی است )وقتی زید در ا« اجتماع نقیضین

                                                           

تند یا حقیقی؟ به ر واقعی هسده، ام. بحث مهمّی که با توجه به امور واقعی وجود دارد، این است که در فلسفه اموری که به عنوان مقوله بیان ش4

 ، یا کمّ یا کیف وجود دارند یا واقعیت دارند.عنوان مثال فعل

مر ین است که ارود. یعنی مراد ابه کار می« واقعی»و « حقیقی»در بسیاری از موارد در علم اصول، به معنای اعمّ از « واقعی». اصطالح 1

 وهمی یا اعتباری نیست، نه اینکه واقعی به همین اصطالح و در مقابل حقیقی باشد.
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 نیز امر وهمی است، همانطور که اعتباری بودنِ تالزم امر وهمی است.« ملکیت»واقعیت داشتنِ 

 

 15/12/95  95ج

 چهارم: تحریر محلّ نزاع

خواهد بود؛ زیرا عقل آن واقعیت را « عقلی»قبح ظلم امری واقعی باشند، حسن و قبح  اگر حسن عدل و

خواهند بود. بنابراین نزاع در این است که آیا « عقالئی»کند. اگر امری اعتباری باشند، حسن و قبح درک می

 حسن و قبح از امور واقعی هستند، و یا از امور اعتباری هستند.

قبح اعتباری فی الجمله مورد قبول است، و نزاع در این است که آیا حسن و  و به عبارت دیگر حسن و

قبح عقلی هم وجود دارد؟ اگر حسن و قبح عقلی باشند، یعنی حسن عدل امری واقعی است؛ و اگر حسن و قبح 

 عقالئی باشند، حسن عدل نیز اعتباری خواهد بود.

 

 پنجم: ثمره بحث

و یا انکار آن، ذکر شده است که به بررسی هر یک به طور مستقلّ  دو ثمره برای قبول حسن و قبح عقلی

 پردازیم:می

 

 ثمره اول: نسبیت حسن و قبح

باشند، از امور مطلق « عقلی»و « واقعی»اولین ثمره بحث از حسن و قبح این است که اگر حسن و قبح 

شند، از امور نسبی خواهند بود؛ زیرا با« اعتباری»و « عقالئی»بوده و نسبی نخواهند بود؛ امّا اگر حسن و قبح 

در این صورت ممکن است یک امر واحد در یک زمان حسن و در زمان دیگر قبیح باشد، و یا در یک مکان 

ها و اخالق حسن و در مکان دیگر قبیح باشد. به عبارت دیگر اگر حسن و قبح از امور اعتباری باشد، ارزش

برای یک ارزش یا امر اخالقی، در یک مقطع اعتبار حسن شده و در نیز نسبی خواهند بود؛ زیرا ممکن است 

 مقطع یا مکان دیگر اعتبار قبح شود.

، از امور مطلق «عقالئی»باشند چه « عقلی»رسد این ثمره صحیح نیست؛ زیرا حسن و قبح چه به نظر می

ن و قبح عرفی نیز وجود بوده و نسبی نخواهند بود. توضیح اینکه در کنار حسن و قبح عقلی و عقالئی، حس

دارد. حسن و قبح عرفی امری نسبی است و ممکن است یک عمل خاصّ در یک عرف قبیح باشد و در عرف 

دیگر حَسن باشد. به عنوان مثال شرب خمر در عرف مسلمین قبیح بوده، امّا در عرف ادیان دیگر قبیح نیست. 
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وجود دارند که نسبی نیستند. البته ممکن است گاهی در مقابل حسن و قبح عرفی، حسن و قبح عقلی یا عقالئی 

موضوع حسن و قبح تغییر کرده و حسن آن تبدیل به قبح یا بالعکس شود. به عنوان مثال علّت قبح سرقت، 

اختالل به نظام اجتماعی است. اگر فرض شود در یک جامعه سرقت موجب اختالل نباشد )مثالً مسائل امنیتی 

ندرت سرقت رخ دهد، و موارد نادر نیز موجب اختالل به نظام نشود(، در این صورت بسیار شدید شده که به 

سرقت قبحی ندارد؛ امّا تغییر قبح آن به سبب تغییر موضوع است. مثال دیگر اینکه فرض شود ساعتی اختراع 

ز دروغ دهد. در این صورت نیشده که بر دست افراد بسته شده و با دروغ گفتن آن شخص، عالمتی خاصّ می

شود، زیرا دروغ هر شخص برای دیگران معلوم بسیار اندک شده و در موارد نادر نیز اختالل نظام محقّق نمی

 شود. در این صورت نیز قبح کذب از بین رفته، امّا ارتفاع قبح به سبب تبدیل موضوع است.می

 ق بوده ومطل ئی از اموربه هر حال، حسن و قبح عرفی امری نسبی است؛ امّا حسن و قبح عقلی و عقال

 شود.نسبی نیستند. فقط گاهی موضوع آنها تغییر کرده، و موجب تغییر حسن یا قبح عملی می

 

 ثمره دوم: اتّصاف افعال خداوند متعال به حُسن و قبح

و قبح  به حسن باشند، افعال خداوند متعال نیز متّصف« عقلی»ثمره دوم این است که اگر حسن و قبح 

ضوع شود؛ زیرا موها نمیباشند، افعال خداوند متعال متّصف به آن« عقالئی»د؛ امّا اگر حسن و قبح شوعقلی می

ز ال در رود متعحسن و قبح عقالئی فعل انسانی است که در اجتماع زندگی کرده است. بنابراین عقاب خداون

 د شد.خواهننحُسن و قبح قیامت متّصف به حُسن و قبح نخواهد شد، و سائر افعال خداوند نیز متّصف به 

صحیح بوده و ثمره مهمّی است؛ امّا دو تعلیقه بر آن وجود دارد: اول  رسد این ثمره فی الجملهبه نظر می

باشد تا افعالش متّصف به حُسن و قبح عقلی شود « فاعل باالراده»اینکه برای تحقّق این ثمره باید خداوند متعال 

است، امّا در نظر حکماء اینگونه نیست(؛ تعلیقه دوم « فاعل باالراده»تعال )در نظر فقهاء و متکلمین خداوند م

اینکه در هر صورت )قبول یا انکار حُسن و قبح عقلی(، فعل خداوند متعال متّصف به حسن و قبح عرفی 

کر وجود شود. به عنوان مثال اگر خداوند متعال اطفال را به جهنّم ببرد، نزد عرف این کار قبیح است )حتی منمی

 .1گوید اگر خداوندی باشد و چنین تعذیبی نماید، کار قبیحی انجام داده است(خداوند متعال نیز می

 

 16/12/95  96ج

                                                           

 شود.حسن و قبح عقلی پاسخ داده می ای از اشکاالت منکریناین نکته پاره. به وسیله 1
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 ششم: اقوال در مسأله

اوت ک متفدر مجموع چهار قول در این مسأله وجود دارد؛ زیرا منکرین حسن و قبح عقلی، سه مسل

 قبح عقلی، چهار نظر خواهد شد: دارند، که به ضمیمه قول به قبول حسن و

 

 قول اول: انکار حسن و قبح عقلی

نظر اول انکار حسن و قبح عقلی و قول به حسن و قبح عقالئی یا عرفی است. در نظر حکماء حسن و 

قبح، اعتباری بوده و آنها منکر حسن و قبح عقلی هستند )البته به یک نفر از حکماء یعنی مرحوم حاجی 

اند(. در بین فقهاء نیز مرحوم اصفهانی تبعیت ده شده که ایشان قائل به حسن و قبح عقلی بودهسبزواری نسبت دا

 از حکماء نموده و منکر حُسن و قبح عقلی است.

اند، لذا برخی در نسبت انکار حسن و قبح البته حکماء این مسأله را به طور روشن و مستقلّ بحث نکرده

رسد حکماء منکر حسن و قبح عقلی هستند، و دلیل بر مدّعی این ا به نظر میاند؛ امّعقلی به آنها تشکیک کرده

بوده و سائر امور نیز موهوم هستند. سپس حکماء « وجود»مساوق « واقعیت»است که در نظر حکماء 

اند، و ادّعا دارند که هیچ موجودی خارج از این تقسیم نیست. در موجودات عالم را در تقسیمی استقراء نموده

شود. جوهر دارای پنج ظر آنها موجود تقسیم به واجب و ممکن شده، که ممکن نیز تقسیم به جوهر و عرض مین

قسم، و عرض دارای نُه قسم است. بنابراین موجودات عالم داخل در این پانزده قسم بوده، و سائر امور موهوم 

اقسام باشد. واضح است که حسن و قبح،  هستند. حسن و قبح نیز اگر امر واقعی )موجود( باشد، باید داخل این

داخل واجب یا جوهر نبوده، و از بین اعراض نیز کمّ یا وضع یا أین یا اضافه نیست. لذا تنها قسمی از عرض که 

کیف »تقسیم به چهار قسم « کیف»است. در حکمت « کیف»ممکن است بر حسن و قبح منطبق باشد، 

شده، که پر واضح است حسن و قبح « کیف استعدادی»و « کیف مختصّ کمّ»و « کیف نفسانی»و « محسوس

داخل هیچیک از اقسام کیف نیست. بنابراین در حکمت حسن و قبح امری موهوم است )عتباریات در حکمت 

 امری موهوم هستند(.

 در نتیجه قول اول انکار حسن و قبح عقلی، و قول به اعتباریت حسن و قبح است.

 

 عقلی قول دوم: قبول حُسن و قبح

در نظر برخی نیز حسن و قبح، امری عقلی و واقعی است. قائلین به این نظر، سه مسلک متفاوت دارند که 

 شود:هر یک مستقلّاً ذکر می
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 مسلك اول: حُسن و قبح عقلی در طول امر و نهی شارع

کند. یمیت پیدا واقع در نظر اشاعره حسن و قبح از امور عقلی و واقعی است، امّا در طول امر و نهی شارع

« باریاقعی اعتو»و « واقعی واقعی»همانطور که در مباحث قبل توضیح داده شد امور واقعی دارای دو قسم 

ار است یک اعتب ر طولهستند. امر واقعی واقعی در طول اعتبار نیست مانند مالیت طال، و امر واقعی اعتباری د

ق مر به صدعال اقعی اعتباری هستند؛ و اگر خداوند متمانند مالیت اسکناس. در نظر اشاعره حسن و قبح وا

 دو وصف« قبح»و « حُسن»شود. پس نماید، صدق واقعاً حسن شده؛ و اگر نهی از آن نماید صدق واقعاً قبیح می

مر و نهی نظر از ا کنند. لذا افعال با صرفواقعی برای افعال هستند که در طول امر و نهی شارع واقعیت پیدا می

شوند؛ لذا نظر بح نمیحَسن یا قبیح نیستند )روشن است که با این تفسیر، افعال الهی متّصف به حسن و قشارع، 

 ت(.اشاعره از این حیث شبیه نظر منکرین حسن و قبح عقلی یا قول به اعتباریت حسن و قبح اس

قعی قلی و واعقبح  والبته تفسیر دیگری از کالم اشاعره نیز شده، و شهید صدر فرموده اشاعره منکر حسن 

 سن و قبححماء، هستند. ایشان تفاوت بین نظر حکماء و اشاعره را اینگونه توضیح داده است که در نظر حک

تبار شارع ا به اعت، امّاعتباری بوده و به اعتبار عقالء است؛ در نظر اشاعره نیز هرچند حسن و قبح اعتباری اس

 است.

عره صحیح نبوده، و با مراجعه به کالم بزرگان اشاعره مانند تفتازانی، رسد این تفسیر از کالم اشابه نظر می

 .1شودبطالن این تفسیر معلوم می

 رح است.بح مطقبه هر حال این نظریه حتی اگر نظر اشاعره نباشد، به عنوان یک نظر در بحث حُسن و 

 

 مسلك دوم: امر و نهی شارع، كاشف از حُسن و قبح عقلی

فعلی  براین هر. بناز حسن و قبح عقلی و واقعی بوده و در طول امر و نهی شارع نیستدر نظر اخباریون نی

ست احَسن « ت امانردّ»با قطع نظر از امر و نهی شرعی، ممکن است متّصف به حسن و قبح شود. به عنوان مثال 

درک نماید؛  قبح افعال را تواند حسن وعقل به تنهایی نمی حتی اگر امر شرعی به آن نباشد. البته در مقام اثبات،

کشف  بح افعالقسن و حزیرا حسن و قبح از امور بسیار پیچیده بوده و دارای خفاء است، لذا فقط با امر شرعی، 

سن حکاشف از  شود. بنابراین اینگونه نیست که حسن و قبح ناشی از امر شرعی باشد، بلکه امر و نهی شرعیمی

 و قبح یک فعل است.

                                                           

 ؛ این کتاب تفتازانی از بهترین کتب کالمی اهل سنّت است.283، ص4. کتاب شرح المقاصد، ج1
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اگر حسن و قبحی قبل از امر و نهی شارع نباشد، امر و نهی شرعی به یک فعل نیز  در نظر اخباریون

نخواهد شد؛ زیرا اگر همه افعال یکسان باشند، دلیلی نیست که شارع به برخی افعال امر نموده و از برخی افعال 

 نهی نماید.

 

 مسلك سوم: درك حُسن و قبح افعال توسط عقل

ء، نیز حُسن و قبح عقلی و واقعی بوده و در طول امر و نهی شرعی نیست. در نظر معتزله و عدلیه و فقها

در مقام اثبات نیز نیازی به امر و نهی شرعی نداشته و با عقل نیز قابل درک است. البته مراد این نیست که عقل 

تواند حسن یدارای عصمت است، بلکه امکان خطا در درک عقل نیز وجود دارد، امّا به هر حال عقل به تنهایی م

 و قبح برخی از افعال را درک نماید.

 

 مقام اول: ادّله اثبات حسن و قبح عقلی

همانطور که گفته شد در نظر برخی، حسن و قبح امری واقعی و عقلی هستند. برای اثابت این نظر، ادلّه 

 شود:می شود و به برخی اشکاالت هر دلیل نیز اشارهبسیاری ذکر شده که به اهمّ آنها اشاره می

 

 دلیل اول: اثبات نبوّت

دلیل اول این است که با انکار حُسن و قبح عقلی، نبوّت هیچ نبیّ قابل اثبات منطقی نیست. بنابراین باید 

حُسن و قبح عقلی پذیرفته شود تا نبوّت هر نبیّ ثابت شود. توضیح اینکه تمام متکلمین در اثبات نبوّت نبیّ 

اند )یعنی در مقدّمات استدالل برای اثبات هر نبوّتی از حسن و قبح فاده کردهخود، از حسن و قبح عقلی است

عقلی استفاده شده است(. به عنوان مثال در استدالل بر اثبات نبوّت حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه 

اذب باشد. اگر عنه است. این نبیّ ممکن است صادق یا کشود ایشان معجزه داشته و این مفروغالسالم، گفته می

صادق باشد که مطلوب ثابت خواهد بود. اگر کاذب باشد، این قدرت بر اعجاز را خداوند متعال به وی اعطاء 

 کرده است. اعطاء قدرت به کاذب برای تضلیل دیگران عقالً قبیح است. صدور قبیح نیز از خداوند متعال است.

ای دعوای نبیّ توسط اعجاز، ممکن نیست؛ زیرا رابطه اند که اثبات صدقبنابراین متکلمین نیز متوجه بوده

وجود ندارد. به همین دلیل از مقدمه حسن و قبح عقلی استفاده « تبدیل عصا به ثعبان»و « صدق گفتار»بین 

 اند.نموده
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سن یا کم به حُقلی حاگر حسن و قبح عقلی انکار شود، تضلیل خداوند نیز عقالً قبیح نخواهد بود )زیرا ع

شود؛ و دلیلی ی نمییچ عملی ندارد(؛ و از سوی دیگر نیز فعل خداوند متعال متّصف به حسن و قبح عقالئقبح ه

 نیز بر استحاله صدور فعل قبیح عرفی، از خداوند متعال وجود ندارد.

 

 اشکال اول: اثبات نبوّت بر حسب حساب احتماالت

لی ندارد، بلکه بر اساس حساب احتماالت و شهید صدر فرموده اثبات نبوّت نیاز به مقدمه حسن و قبح عق

شود. سپس نبوّت سائر انبیاء نیز با قول نبیّ اکرم آله، اثبات می اکرم صلّی اهلل علیه و منطق استقراء نبوّت نبی

 .1شودصلّی اهلل علیه و آله ثابت می

اب اساس حس وّت بر بررسد این استدالل صحیح نیست؛ زیرا با تسلّم این استدالل و اثبات نببه نظر می

ل ه استدالدشه بخاحتماالت، این استدالل اثبات منطقی است نه اثبات علمی؛ در حالیکه کالم مستدلّ ورود 

: اثبات الح داردو اصطدمنطقی است. توضیح اینکه اثبات منطقی اثباتی مبتنی بر برهان است )البته اثبات منطقی 

ه مراد ا نحن فیم؛ در و برهان زیر مجموعه قیاس، و اخصّ از آن است مبتنی بر قیاس، و اثبات مبتنی بر برهان؛

ساب تنی بر حیز مبناثبات مبتنی بر برهان است(. اثبات علمی نیز اثباتی مبتنی بر استقراء بوده )استقراء 

 شود.یماحتماالت است( و در علومی مانند طبّ و فیزیک و شیمی و مانند آن از این روش استفاده 

منطقی  گر اثباتمّا اات نبوّت اثبات علمی شود، به این معنی است که عدم نبوّت نیز ممکن است؛ ااگر اثب

و قطع  باور شود، عدم نبوّت ممکن نبوده و نبوّت این شخص امری ضروری است. حساب احتماالت فقط مفید

 آید.ت نمیاست. بنابراین با تسلّم استدالل با حساب احتماالت نیز اثبات منطقی نبوّت به دس

 

 17/12/95  97ج

 اشکال دوم: عدم اثبات منطقی نبوّت، داللتی بر عدم نبوّت ندارد

ثبات ابا عدم  امّا فرض شود مالزمه بین انکار حُسن و قبح عقلی، و عدم اثبات منطقی نبوّت ثابت باشد؛

عی ندارد. در بطال مدّال داللت بر شود که آن نبیّ فاقد نبوّت باشد، زیرا ابطال دلیمنطقی نبوّت یک نبیّ ثابت نمی

باشد. بلکه ( نمیل ناسجهان صدها میلیون نفر اعتقاد به نبوّت انبیاء دارند، که بر اساس این دلیل )قبح تضلی

 ممکن است مردم عامّی این دلیل را اصالً متوجه نشوند.

                                                           

 .61ب أهل البیت علیهم السالم، صالفتاوى الواضحۀ وفقا لمذه. 1
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عایی نیاز به برهان داشته برهان در ذهن متکلمین و مستدلّ، امر بسیار مقدّسی و مهمّی بوده، و هر مدّ

رسد برهان کاربرد چندانی ندارد؛ زیرا همانطور که در حکمت گفته شده فقط علم است؛ درحالیکه به نظر می

ریاضیات و طبیعیات و الهیات مبتنی بر برهان است. اگر ریاضیات کنار گذاشته شود، امروزه ثابت شده تمام 

شه است؛ و در الهیات نیز اختالف بسیار شدیدی هست به طوری که براهین به کار رفته در طبیعیات، مورد خد

حتی شاید یک مسأله فلسفی نیز نباشد که همه بر آن متّفق باشند. اکثر ادلّه فیلسوفان )نه مدّعی آنها( نیز امروزه 

امّا مورد خدشه بوده و مورد نقد است. به عبارت دیگر برهان قیاسی است که مقدمات یقینی و بدیهی دارد؛ 

شیخ انصاری »وجود این همه نزاع در علم فلسفه، با برهانی بودن مسائل آن سازگار نیست. به عنوان مثال قضیه 

تر است. لذا با اینکه هیچ تردیدی در برهانی ندارد، در حالیکه از برخی قضایای بدیهی نیز بدیهی« از فقهاء است

ز نیست )یعنی این قضیه داخل در اقسام بدیهی منطقی فقاهت شیخ انصاری نیست، امّا قابل برهان منطقی نی

 نبوده، و برهان منطقی نیز ندارد(. نبوّت انبیاء و امامت ائمه نیز دقیقاً مانند این قضیه است.

به هر حال برهان نداشتن، آسیبی به اصل ثبوت نبوّت برای یک شخص، و به اعتقاد مردم به نبوّت یک 

ادرستی این ادلّه متکلمین، شهید صدر به دنبال حساب احتماالت رفته است(؛ کند )به دلیل نشخص، وارد نمی

زیرا ممکن است نبوّت اثبات علمی داشته، و یا معجزه این اثر تکوینی را داشته باشد که تبیعت مردم را به دنبال 

که تبعیت مردم را به آورد )معجزه هرچند حدّ وسط استدالل بر اثبات نبوّت نیست، امّا این اثر تکوینی را دارد 

 دنبال خواهد آورد(.

 

 دلیل دوم: وجوب اطاعت خداوند متعال

دلیل نقضی دیگر این است که اگر حُسن و قبح عقلی انکار شود، اطاعت از خداوند متعال نیز الزم نبوده و 

عرفی نیست،  شود با تکالیف الهی مخالفت نمود. توضیح اینکه اطاعت از خداوند متّصف به حُسن عقالئی یامی

لذا اگر حُسن عقلی هم نداشته باشد، پس دلیلی بر اثبات اطاعت نخواهد بود. بنابراین مخالفت با خداوند متعال 

 نیز ممکن خواهد شد.

 

 اشکال: اطاعت به سبب دفع ضرر محتمل است

، تنها ای شکل گرفته است. توضیح اینکه انکار حُسن و قبح عقلیرسد در این دلیل مغالطهبه نظر می

شود اطاعت خداوند متعال دارای حُسن عقلی نباشد )زیرا اصالً حُسن عقلی وجود ندارد(؛ امّا ثابت موجب می

 کند معصیت خداوند متعال جائز است.نمی
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اطاعت انسانها نیز ربطی به حُسن عقلی ندارد، بلکه به سبب احتمال عقوبت است. یعنی احتمال نبوّت 

و احتمال عقوبت موجب اطاعت است. شاهد اینکه اگر فرض شود پیامبر فرموده موجب احتمال عقوبت است، 

خداوند متعال که امر به نماز نموده است، عقوبتی ندارد )یعنی قیامت و جهنّمی نیست( و تنها بنده نمازخوان را 

ر اطاعت خواندند. در این فرض حتی اگدوست دارد. در این صورت تعداد بسیار اندکی از مسلمین نماز می

حُسن عقلی هم داشته باشد، این حُسن موجب اطاعت مسملین خواهد بود. بنابراین اطاعت مسلمین به سبب 

 کند.حُسن عقلی آن نیست، بلکه به سبب دفع ضرر محتمل است؛ زیرا انسان بر اساس منفعت عمل می

 

 دلیل سوم: عدم لغویت شرائع

قلی انکار شود، شرائع لغو خواهد شد؛ زیرا با انکار دلیل نقضی دیگر این است که اگر حُسن و قبح ع

حُسن و قبح عقلی، تمام افعال یکسان بوده و متّصف به حُسن یا قبح نخواهند بود. در این صورت تفاوتی بین 

شرب خمر و صوم، و یا بین ردّ امانت و خیانت در امانت، نخواهد بود؛ لذا دلیلی ندارد به یک فعل امر شده و از 

 نهی شود. در نتیجه شریعت که مجموعه اوامر و نواهی است، لغو خواهد بود.دیگری 

 

 اشکال: عدم تبعیت امر و نهی شرعی از حُسن و قبح عقلی

این دلیل نیز نادرست است؛ زیرا در نظر عدلیه امر و نهی تابع حُسن و قبح عقلی افعال نبوده، و تابع 

اول نظر قدماء است که امر و نهی تابع مصلحت و مفسده در  مصلحت و مفسده است. البته دو نظر وجود دارد:

است )البته مصلحت « مصلحت در تشریع»است؛ دوم نظر متأخرین است که امر و نهی تابع « متعلّق امر و نهی»

 باشد(.تشریع نیز گاهی ناشی از مصلحت در متعلّق امر و نهی می

و تابع مصلحت و مفسده، و یا مصلحت در تشریع به هر حال امر و نهی تابع حُسن و قبح عقلی نبوده 

 است.

 

 كندهای مختلف، كشف از واقعیت حُسن و قبح میدلیل چهارم: عدم اختالف در مجتمع

اند، دلیل چهارم این است که در مجتمعات مختلف که حتی برخی از آنها از دیگران اطاّلع و خبری نداشته

دانند. دارد. به عنوان مثال همه کذب را قبیح، و ردّ امانت را حَسن، میاتّفاق بر حُسن یا قبح برخی افعال وجود 

اگر حُسن و قبح، عقلی نبوده و عقالئی باشد، اتّفاقی نخواهد بود )احتمال ندارد همه صدفۀً یک چیز را اعتبار 

 اند.شود واقعیتی وجود داشته که همه آن را درک کردهکرده باشند(. لذا کشف می
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 و قبح عقالئی نیز تابع اخالل نظام است اشکال: حُسن

ای نیست؛ بلکه برای حفظ نظام است. پاسخ این است که اگر حُسن وقبح، عقالئی باشد نیز به نحو گتره

ها )عدم اخالل به نظام پس اینکه اتّفاق در حُسن و قبح برخی افعال هست، به سبب جهت مشترک در همه نظام

رقت در تمام جوامع موجب اخالل است )و اینگونه نیست که در یک جامعه اجتماعی( است. به عنوان مثال س

موجب اخالل شود، و در جامعه دیگر موجب حفظ شود(. در نتیجه اتّفاق بر قبح سرقت وجود دارد. بنابراین 

 منشأ حُسن و قبح عقالئی نیز اخالل نظام است که امری واقعی است.

 

 18/12/95  98ج

 هایشد متعال به وعدهدلیل پنجم: وفای خداون

هایش نیز دلیلی نداشته و الزم نیست به اگر حُسن و قبح عقلی انکار شود، وفای خداوند متعال به وعده

های بسیاری در کتاب کریم از جمله وعده به بهشت و وعده عمل شود. توضیح اینکه خداوند متعال وعده

های خود عمل خواهد نمود. در حالیکه با ذا به وعدهنهرهای آن داده است. خلف وعده نیز عقالً قبیح است، ل

انکار حُسن و قبح عقلی، خلف وعده خداوند متعال نیز قبیح نخواهد بود؛ زیرا قبح عقلی که وجود ندارد، و افعال 

شوند. بنابراین محذور انکار حُسن و قبح عقلی، این است که لزوم الهی متّصف به قبح عقالئی و عرفی هم نمی

 شود.هایش ثابت نمیاوند متعال به وعدهعمل خد

 

 شوداشکال اول: با قبول قبح عقلی نیز، وفای به وعده ثابت نمی

ها قابل اولین اشکال به این دلیل این است که حتی با پذیرش قبح عقلی نیز وفای خداوند متعال به وعده

ه گاهی حسن است. به عنوان مثال فرض اثبات نیست. توضیح اینکه گاهی عدم وفای به وعده قبیح نبوده، و بلک

شود تنها راه برای خوراندن دارو به یک بچه مریض )که راه منحصر بهبودی وی نیز خوردن آن دارو است(، 

وعده خریدن موتور برای وی باشد. در این صورت اگر پدر وعده داده امّا پول خرید موتور نداشته باشد، خلف 

اندازد، موتور وسیله خطرناکی برای بچه بوده و جان وی را به خطر میوعده قبیح نیست؛ و اگر فرض شود 

 خلف وعده حسن خواهد بود.

شود که خداوند متعال به با توجه به این مقدمه، با قبول اینکه خلف وعده گاهی قبیح است، اثبات نمی

یح نباشد. فرض شود هایش عمل کند؛ زیرا ممکن است در مورد خداوند متعال نیز خلف وعده عقالً قبوعده
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انسانها در دنیا دچار فساد فراوان شده و اگر به آنها وعده داده نشود، یکدیگر را کشته یا بسیار در حقّ هم ظلم 

شود اجتماع بشری حفظ شده و با مشکلی مواجه نشود. به عبارت کنند. بنابراین ترس یا طمع موجب میمی

الم را به فساد نکشد، این است که خداوند متعال وعده جهنّم و بهشت دیگر تنها راه برای تأدیب انسان و اینکه ع

 .1دهد. در این صورت خلف وعده قبیح نیست

 

 اشکال دوم: اثبات وفای به وعده با حکمت الهی

 عده ممکنول به اشکال دوم این است که با فرض انکار حُسن و قبح عقلی نیز اثبات وفای خداوند متعا

تعال خداوند م شود. توضیح اینکهل به جای حُسن و قبح عقلی از حکمت الهی استفاده میاست. در مقدمه استدال

یز یگر ندحکیم است. حکیم بر اساس مصلحت عمل کرده، و فعلِ لغو و بر خالف مصلحت ندارد. از سوی 

ر این داست.  ادفع عبنخداوند متعال قدرت بر وفای به وعده داشته، و وفای به وعده )بهشت رفتن مردم( نیز به 

ر این ه وعده دبکردن صورت خداوند متعال نیز به وعده وفاء کرده و عباد را به بهشت خواهد برد؛ زیرا وفاء ن

کمت حکند، با عده نشرائط، کارِ لغو و بر خالف حکمت و مصلحت خواهد بود. لذا اگر خداوند متعال وفاء به و

 وی سازگار نبوده و تناقض خواهد شد.

 

 وجدان حُسن و قبح عقلی دلیلی ششم:

ن دلیل ترین و بهتریدلیل ششم تمسّک به وجدان برای اثبات حُسن و قبح عقلی است، که شاید روشن

نطور شوند، موجوداتی ورای انسان هستند؛ هماشود تمام اشیایی که دیده میباشد. یعنی همانطور که وجدان می

د، حال غرق شدن را نجات ده اگر کسی کودک در شود. به عنوان مثالهم حُسن برخی افعال وجدان می

ارِ قبیحی رساند، کبقتل  بالوجدان فعلِ حَسنی انجام داده است. مثال دیگر اینکه کسی که کودکی را بدون دلیل به

سن و قبح تند که حُ شود، امّا بسیاری از افعال نیز هسانجام داده است. البته حسن و قبح برخی افعال وجدان نمی

 شود.دانی است. بنابراین حُسن و قبح افعال از امور واقعی بوده، و توسط عقل درک میآنها وج

 

                                                           

؛ لذا با ال آن نیستبر ابط برای تأدیب اجتماعی است، و این فرض محتمل بوده، و دلیلی. در این بیان فرض این است که تمام اوامر الهی 1

دلّه آمده(، اه در ظاهر کفیاتی توجه به نظر فالسفه که معتقد بودند قیامتی که فقهاء و متکلمین قبول دارند )با همان خصوصیات مادّی و توص

 یست.عده قبیح نوز خلف عال قدرت بر امر محال نداشته، لذا در فرض عدم قدرت نیعقالً محال است. با فرض صحّت نظر حکماء، خداوند مت
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 اشکال: وجدان، مؤدّب است

اشکال این دلیل، مؤدّب بودن وجدان ماست. به عبارت دیگر حُسن و قبح برخی افعال، قابل خدشه نیست 

از تأدیب )انسان دارای دو تأدیب  و وجدان حکم به آن دارد. بحث در این است که آیا وجدان انسان قبل

نتیکی است( و بزرگ شدن در اجتماع نیز چنین حکمی دارد؟ این مطلب قابل اثبات نیست؛ زیرا اگر ژمحیطی و 

انسان در شرائطی خاصّ قرار نگرفته باشد، وجدان و احساس آن شرائط را نخواهد داشت. به عنوان مثال انسانِ 

با تصور حال انسانی که چند روز در بیابان تشنه مانده، احساس و وجدان وی را تواند کامالً سیراب، هرگز نمی

دهد احساس خاصّی داشته باشد. اگر از وی سوال شود با دیدن آب چه احساس و وجدانی داری، پاسخ می

خوشحال تواند تصوّر حال وی نموده، و تصوّر کند نیاز شدیدی به آب داشته و با دیدن آب بسیار ندارم )بله می

شود؛ امّا وجدان و احساس خوشحالی ندارد. به عبارت دیگر هرچند تصوّر اشتیاق به آب داشته باشد، امّا می

 احساس نیازی به آب ندارد(.

 

 مقام دوم: ادلّه انکار ُحسن و قبح عقلی

 :شودادلّه بسیاری نیز برای انکار حُسن و قبح عقلی بیان شده، که به سه دلیل عمده اکتفاء می

 

 دلیل اول: اتّصاف امور عدمی به حُسن و قبح

نیز قبیح است. « عدم ردّ امانت»شوند، به عنوان مثال برخی امور عدمی نیز متّصف به حُسن و قبح می

شوند. بنابراین از اتّصاف امور عدمی به حُسن و قبح، اعتباری امور عدمی متّصف به امور وجودی و واقعی نمی

؛ زیرا نزاع در واقعی یا اعتباری بودن آنهاست، که اگر واقعی بودن انکار شود، اعتباریت شودبودن آنها کشف می

 ثابت خواهد شد.

 

 اشکال اول: بازگشت امور عدمی متّصف به حُسن و قبح، به امور وجودی

شوند؛ زیرا ممکن است اشکال این استدالل در مقدمه اول است که امور عدمی متّصف به حُسن و قبح می

شوند. به ه شود آن امور عدمی بازگشت به امور وجودی کرده و به این سبب متّصف به حُسن و قبح میگفت

است. بنابراین آنچه متّصف به حُسن و « خیانت در امانت»، در واقع همان قبحِ «عدم ردّ امانت»عنوان مثال قبحِ 

 شده است. شود، امور وجودی بوده که از آنها با مالزم عدمی آنها تعبیرقبح می
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 اشکال دوم: حُسن و قبح امور عدمی، عرفی است

اشکال دیگر این است که اگر حُسن و قبح عقلی انکار شود، حُسن و قبح اعتباری وجود دارد. یعنی حُسن 

و قبح عقالئی و عرفی هر دو اعتباری خواهند بود. بنابراین ممکن است گفته شود حُسن و قبح اموری وجودی 

امانت، عقالئی بوده؛ و حُسن و قبح امور عدمی مانند قبحِ عدمِ ردّ امانت، عرفی است. بنابراین  مانند حسنِ ردّ

شود حُسن واضح است که امور عدمی متّصف به حُسن و قبح شده و حُسن و قبح آنها عقلی نیست، امّا ثابت نمی

 تواند عقلی باشد.و قبح امور وجودی نیز نمی

 

 شودصف به امور واقعی میاشکال سوم: امر عدم نیز متّ 

شوند؛ زیرا اشکال سوم در مقدمه دوم استدالل است که گفته شده امور عدمی متّصف به امور واقعی نمی

شوند، امّا اتّصاف آنها به امر واقعی ممکن است. به عنوان مثال امر هرچند امور عدمی متّصف به امر وجودی نمی

بنابراین اگر حسن «. العدم یناقض الوجود»شود عی است، لذا گفته میعدمی متّصف به مناقضه شده که امری واق

شود؛ امّا اگر از امور واقعی باشند، ممکن است امر و قبح از امور حقیقی باشند، امر عدمی متّصف به آنها نمی

 عدمی هم متّصف به آنها شود.

 

 دلیل دوم: تشکیك در حُسن و قبح

از طرفی نیز تشکیک فقط در امور حقیقی و اعتباری وجود دارد. حسن و قبح افعال امری تشکیکی است. 

 نزاعی نیست که حُسن و قبح از امور حقیقی نیستند، لذا از امور اعتباری خواهند بود.

توضیح اینکه حُسن و قبح برخی افعال شدیدتر از فعل دیگر است. به عنوان مثال قتل نفس اقبح از کذب 

آید که حُسن و قبح دو فعل نیز احسن از ردّ امانت است. بسیار کم پیش میبوده، و احسان به افراد دیگر 

مساوی باشند، بنابراین حسن و قبح امری تشکیکی است. از سوی دیگر نیز تشکیک در امور حقیقی راه دارد 

ری نسبت به مانند اینکه نور دارای مراتب است؛ و در امور اعتباری نیز راه دارد مانند اینکه یک فعل احترام بیشت

تر است(؛ امّا در امور واقعی فعل دیگر است و یا اینکه احترام مادر بیشتر از پدر الزم است )لذا مادر محترم

تشکیک نیست مانند اینکه تالزم بین این نار و این حرارت، بیشتر از تالزم دیگر نیست، و یا علّیت این علّت 

 بیش از دیگری نیست.
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و  که حُسن ضح استاز امور واقعی باشند نباید تشکیکی باشند، در حالیکه وابنابراین اگر حُسن و قبح 

ز عنه است که اشود که حُسن قبح از امور اعتباری هستند؛ زیرا مفروغقبح افعال تشکیکی است، لذا کشف می

 امور حقیقی نیستند.

 

 «وجود»اشکال: نقض به 

« وجود»قعی نیز تشکیکی باشد. توضیح اینکه این استدالل یک اشکال نقضی دارد که ممکن است امر وا

. بنابراین کبرای کلّی که امور واقعی قابل تشکیک نیستند، مورد 1نیز از امور واقعی است، و قابل تشکیک است

 شود.خدشه بوده، لذا استدالل مخدوش می

 

 دلیل سوم: حُسن و قبح داخل در اقسام امور واقعی نیست

امور  عی نیست.ر واقسن و قبح این است که حُسن و قبح داخل در اقسام امودلیل دیگر بر انکار واقعیت حُ

دم وجود و ع )برخی امور از شؤون« شؤون وجود و عدم»، «عدم»، «وجود»واقعی منحصر در سه قسم هستند: 

شؤون  ده و داخلنبو« عدم»یا « وجود»هستند مانند تالزم و استحاله(. واضح است که حُسن و قبح داخل در 

 بود. ی خواهندعتبارانها نیز نیستند. بنابراین حسن و قبح نباید از امور واقعی باشند، لذا داخل در امور آ

 

 اشکال: استقرائی بودنِ تقسیم

مکن منابراین بیست. اشکال این استدالل در این است که حصر اقسام امور واقعی، استقرائی بوده و عقلی ن

د قبح وجو سن وامور واقعی باشد. در نتیجه برهانی بر اعتباریت حُ است حُسن و قبح نیز قسم جدیدی برای

 نخواهد داشت.

 

 بندی: نقصان ادلّه منکرین و مثبتینجمع

با توجه به مباحث فوق، دلیلی بر اثبات حسن و قبح عقلی وجود نداشته، و دلیلی بر انکار حُسن و قبح 

دنِ حُسن و قبح قابل اثبات نیست. البته ممکن است کسی با عقلی نیز وجود ندارد. بنابراین واقعی یا اعتباری بو

                                                           

ک منطقی، ابل تشکیاتّفاق نظر وجود دارد که تشکیک منطقی دارد. در مق« وجود». تشکیک محلّ بحث تشکیک منطقی است که در مورد 1

ارد، امّا دکیک منطقی تش« وجود»ست. یعنی در حکمت مشّاء ثابت شده ا« وجود»تشکیک فلسفی قرار دارد که فقط در حکمت متعالیه برای 

 تشکیک فلسفی ندارد.
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نظر در این ادلّه و امور دیگر و مراجعه به وجدان، معتقد به واقعی یا اعتباری بودنِ حُسن و قبح شود؛ و یا توقّف 

 نماید.

 

 21/12/95  99ج

د مناقشه نیز مور کرینه منهمانطور که گذشت ادلّه مثبتین حُسن و قبح عقلی مورد مناقشه واقع شده، و ادلّ

ا منطقی ی ن استواقع شد. بنابراین اثبات و ابطال حُسن و قبح عقلی ممکن نیست. توضیح اینکه اثبات ممک

ر مورد که همه د و یا مالزمات عقلی بوده« لمّ»و « إنّ »علمی باشد. اثبات منطقی بر اساس برهان و دلیل 

« وجود»یاز به ن هم ن؛ اثبات علمی نیز بر اساس تجربه بوده که آاست و امر واقعی اثبات منطقی ندارد« وجود»

است امور  نها ممکنته، و داشته و امر واقعی اثبات علمی ندارد. در نتیجه اثبات یا ابطال امور واقعی ممکن نبود

 واقعی وجدان شوند.

 

 مقام سوم: نقد كالم اشاعره

ت. علوم نیسوشن مرویش نبوده و مراد آنها به نحو کالم اشاعره در مورد حُسن و قبح عقلی، خالی از تش

ال هار احتمچجموع ملذا برای بررسی کالم اشاعره باید احتماالت مختلف مطرح در کالم آنها بررسی شوند. در 

 نسبت به کالم اشاعره وجود دارد:

رک آن درای بالف. ممکن است مراد این باشد که هرچند حُسن و قبح، عقلی و واقعی است امّا راهی 

 اهد شد.ته خونیست. برای فهم حُسن و قبح باید به شرع مراجعه کرد. با کمک شرع فعل حسن و قبیح شناخ

ارات از اعتب ی(، وب. ممکن است مراد این باشد که حُسن و قبح از امور اعتباری بوده )نه واقعی و عقل

ه را بر الم اشاعردانند(. شهید صدر، کمی شارع است )بر خالف نظر حکماء که حُسن و قبح را از اعتبارات عقالء

 این معنی حمل نموده است.

عیت ع به واقی شارج. ممکن است مراد این باشد که حُسن و قبح از امور واقعی بوده و در طول امر و نه

کرد، یاز نمشود. بنابراین اگر شارع امر به نمیابند. اگر شارع امر به یک فعل نماید، آن فعل واقعاً حَسن میمی

رسد این احتمال به کالم کرد، اصالً قبحی نداشت. به نظر میحُسنی نداشت؛ و اگر شارع نهی از غیبت نمیواقعاً 

 مؤیّد این احتمال است: دتر است. کالم تفتازانی در شرح مقاصاشاعره نزدیک
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حسُن و نهی عنه فقبُح، و عندهم قلنا االمر و النهی عندنا من موجبات الحسن و القبح، بمعنی انّ الفعل امر به ف»

من مقتضیاته بمعنی انّه حسُن فامر به او قبُح فنهی عنه فاالمر و النهی اذا وردا كشفا عن حُسن و قبح سابقین حاصلین 

 .1«للفعل لذاته او لجهاته

یک از کدام ظاهر عبارت این است که نزاع و اختالف در وجودِ حُسن و قبح نیست بلکه در این است

این  ا بحث درسبب دیگری است. بنابراین حُسن و قبح مورد قبول همه است، و تنه« امر شارع»یا « نحُس»

 است که آیا حُسن عقلی سبب امر شارع است، و یا امر شارع سبب حُسن عقلی است.

 هیاً الفعل من کون»نی و قبح به مع« کون الفعل مأموراً به»د. ممکن است مراد این باشد که حُسن به معنی 

ست. اودنِ آن وربه باست، لذا هر دو از امور واقعی هستند. بنابراین حَسن بودنِ یک فعل به معنای مأم« عنه

 ظاهر کالم قوشجی )از بزرگان اشاعره که کتاب شرح تجرید دارد( این تفسیر است:

 .2«و الذمّنجعل الحُسن عبارةً عن كون الفعل متعلق االمر و المدح و القبح عن كونه متعلّق النهی »

 

 نقد احتماالت چهارگانه در كالم اشاعره

 برای نقد کالم اشاعره باید تمام احتماالت در تفسیر کالم آنها نقد شود:

 الف. نقد احتمال اول، در نقد کالم اخباریون خواهد آمد.

ر نظ ورده، کب. نقد احتمال دوم این است که این تفسیر بازگشت به قول منکرین حُسن و قبح عقلی 

 د.شمستقلّی نخواهد بود. پس هر حُسن و قبحی اعتباری خواهد بود، که ادلّه این قول بررسی 

اند که در ودهکر نمج. نقد احتمال سوم، این است که علمای اشاعره ادلّه بسیاری برای نظر مختار خود ذ

الالت عف استدضوه بر ذکر شده و ادلّه قابل توجّهی نیست. به هر حال عال« شرح قوشجی»و « شرح المقاصد»

« و صومبما ه»م م، صوفی نفسها، دو احتمال در این کالم وجود دارد: اگر مراد این است که با امر شارع به صو

این است  شود، این بر خالف وجدان است؛ و اگر مرادقبیح می« بما هو کذب»حَسن شده و با نهی شارع، کذب 

این کالم به کالم قائلین شود، بازگشت قبیح می« عنهبما هو منهی»حَسن شده و کذب « بما هو مأموربه»که صوم 

قبح »به « کذب قبح»بوده، و « حُسن اطاعت»به « حُسن صوم»به حُسن و قبح عقلی است؛ زیرا در این صورت 

 است.« معصیت

نای د. نقد احتمال چهارم، این است که این تفسیر از محلّ بحث خارج است؛ زیرا حُسن و قبح دارای مع

نزد اشاعره چنین « حُسن»ارتکازی و عرفی بوده که بر خالف این معنی است. به عبارت دیگر ممکن است 
                                                           

 .283، ص4. شرح المقاصد، ج1

 .339. شرح تجرید قوشجی )تک جلدی(، ص1
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به این معنی نیست که مأموربه است. بنابراین « عدل حَسن است»شود اصطالحی داشته باشد، امّا وقتی گفته می

 ارتکازی حُسن و قبح است.در این اصطالح نزاعی وجود ندارد، و اختالف در همان معنای عرفی و 

 

 22/12/95  100ج

 مقام چهارم: نقد كالم اخباریون

ه عقل بشود نمی ثبات،احُسن و قبح در نظر اخباریون از امور واقعی بوده، امّا برای کشف آنها و در مقام 

شود. ه مییز دادمیتشرع  اکتفاء نموده بلکه باید به شرع مراجعه کرد. پس حُسن و قبح عقلی افعال، با امر و نهی

ک فعل در اند. گاهی یدهاخباریون به اختالف بسیارِ بین مردم و اعراف در مورد حُسن و قبح افعال، استدالل نمو

ت . این کثرشود، و یا در یک قبیله حَسن و در قبیله دیگر قبیح استزمانی قبیح و در زمان دیگر حَسن می

 اد نیست.دهد ادراکات عقلی قابل اعتماختالف نشان می

امّا  های مردم و اعراف است،ممکن است گفته شود این کثرت اختالف، به سبب اغراض و حّب و بغض

ثال عنوان م ت. بهاین ساده کردن مساله است؛ این اختالف ناشی از غموض بسیارِ مساله حُسن و قبح عقلی اس

عراف ر برخی ادحارم منیست. ازدواج با  تعدّد زوجه در برخی اعراف بسیار قبیح بوده امّا در برخی دیگر قبیح

 رفت. قبیح بوده و در برخی نیست. بنابراین برای تمییز حُسن و قبح افعال باید به دنبال شرع

 

 اشکال نقضی: وجوب اطاعت خداوند متعال

اه ررا تنها د؛ زیشاگر ادراکات عقلی قابل اعتماد نباشد، وجوب اطاعت خداوند متعال نیز ثابت نخواهد 

 وطاعت بات وجوب اطاعت، تمسّک به وجوب عقلی است. به عبارت دیگر امر و نهی شرعی در مورد ااث

 حکم عقل وبوده نمعصیت محاذیری داشته و ممکن نیست. بنابراین حکم عقل به وجوب اطاعت نیز قابل اعتماد 

 به ترک معصیت و قبح آن نیز قابل اعتماد نخواهد بود.

داده که با مراجعه به شریعت قطع به حُسنِ عقلی اطاعت و قبح عقلی  شهید صدر جوابی از این نقض

شود. توضیح اینکه با رجوع به شرع و مالحظه تعداد بسیار امر و نهی شرعی، و ترغیب بسیاری معصیت پیدا می

شود درک که در آیات و روایت نسبت به اطاعت شده، و ترهیب بسیاری که نسبت به معصیت شده، کشف می

 .1از حُسن اطاعت و قبح معصیت صحیح و قابل اعتماد استعقلی 

                                                           

لمحدثین اكما هو لدى  إثباتیاو هذا النقض جوابه واضح. اما إذا كان التشکیك فی العقل العملی :»135، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 «.ةا و سنمکان استکشاف إصابة العقل فی خصوص هذا الحکم من األدلة الشرعیة الواردة بهذا الصدد و ما أكثرها كتابالف
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سانی و حالت روانی قطع باشد، این رسد این پاسخ صحیح نیست؛ زیرا اگر مراد تحقّق قطع نفبه نظر می

ها بوده و قابل اعتماد نیست. بلکه حتی اگر برای خودِ اخباری نیز قطع حاصل شده و قطع نیز مانند سائر قطع

ل اعتماد است نیز قابل اثبات منطقی نیست. پس قطع به صحّت قطع اول، نیز مانند قطع اول بوده و ادّعا شود قاب

قابل اعتماد نخواهد بود؛ اگر هم مراد این است که با مراجعه به آیات و روایات صحت این قطع اثبات منطقی 

در رتبه سابق است. بنابراین  ل،شود، این استدالل موقوف بر اثبات قبح تضلیل و قبح کذب بر خداوند متعامی

 این نقض وارد است که اگر اعتماد بر عقل نباشد، وجوب اطاعت نیز قابل اعتماد نیست.

 

 جواب حلّی اول: اختالف در كبری نیست

اعتمادی به قطع است، فقط در تطبیق و صغریات بوده، و در کبری اختالفی اختالف کثیر که موجب بی

سن عدل، و قبح ظلم مورد اتّفاق است. البته این اختالف وجود دارد که نکاح با محارم نیست. به عنوان مثال حُ

مصداق عدل است یا ظلم، و یا شرب خمر مصداق کدامیک از عدل و ظلم است. بنابراین در کبریات اختالفی 

 نبوده، و قابل اعتماد هستند.

ته شود نفسِ حُسنِ عدل و قبحِ ظلم از رسد این جواب صحیح نیست؛ زیرا اوالً ممکن است گفبه نظر می

گیرد )مختار شهید عناوین مشیر بوده و عدل و ظلم چیزی نیست بلکه حکم عقل به همان مصادیق تعلّق می

صدر همین نظر است(؛ و ثانیاً حتی اگر قبول شود در کبرای حُسن عدل و قبح ظلم اختالفی نیست، امّا این کبرا 

 فائده است.کبرایی قبول شود امّا تطبیق آن قابل اعتماد نباشد، بی به تنهایی کارآمد نیست. اگر

 

 جواب حلّی دوم: اختالف در حُسن و قبح عرفی است

جواب دیگر این است که تمام امثله اخباریون از موارد حُسن و قبح عرفی است، در حالیکه حُسن و قبح 

ارم یا تعدّد زوجات، ربطی به حُسن و قبح عقلی یا عقلی یا عقالئی محلّ نزاع است. به عنوان مثال نکاح با مح

عقالئی ندارد. پس در صورت اثبات یا انکار حُسن و قبح عقلی، حُسن و قبح عرفی وجود دارد که از امور 

های مختلف، متفاوت است. بنابراین از اختالف در حُسن و قبح ها و مکاناعتباری و نسبی بوده و در زمان

 رفته شود درک عقل از حُسن و قبح قابل اعتماد نیست.عرفی، نباید نتیجه گ

 

 23/12/95  101ج
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 مقام پنجم: عدل و ظلم

شود؛ زیرا از نیز مطرح می« ظلم»و « عدل»در انتهای مباحث حُسن و قبح به تناسب بحثی در مورد 

 شود:مباحث مهمّ و تأثیرگذار در فقه است. این بحث ضمن اموری بیان می

 

 و ظلماول: تعریف عدل 

 دو تعریف از عدل و ظلم در کلمات علماء وجود دارد:

الظلم »، و «العدل هو وضع الشیء فی محلّه )أو موضعه(»الف. تعریف متکلمین: در تعریف اول گفته شده 

این تعریف در بین متکلمین رائج است؛ زیرا در کالم نیاز به تعریفی بوده که با «. هو وضع الشیء فی غیر محلّه

لهی متناسب باشد. در علم کالم، بحث از عدل و ظلم در ذیل مباحث فعل خداوند متعال مطرح شده لذا افعال ا

اند. بنابر این تعریف اگر فعل انسان رفتاری متناسب باشد، عدل است تعریفی متناسب با بحث خود ارائه نموده

اگر فعل انسان رفتاری غیر متناسب باشد،  مانند احترام به عالم، و استفاده از غذای فاخر و کثیر برای میهمان؛ و

احترامی به عالم، و استفاده از غذای فاخر و کثیر برای خودش؛ این تعریف با معنای عرفی ظلم است مانند بی

 عدل و ظلم سازگار نیست.

ن الظلم هو سلب الحقّ عمّ»، و «العدل هو اعطاء الحقّ لمن له الحقّ »ب. تعریف فقهاء: تعریف دیگر اینکه 

این تعریف در بین فقهاء )خصوصاً در کلمات فقهای متأخّر مانند مرحوم اصفهانی( رائج است؛ زیرا «. له الحقّ

اند، و ثانیاً این معنی همان معنای عرفی عدل و اوالً فقهاء به رفتار الهی نظر نداشته بلکه به رفتار انسان نظر داشته

ایات حمل بر معنای عرفی شوند. بنابر این تعریف اکثر افعال ظلم بوده که باید عناوین موجود در آیات و رو

 شود مانند خوابیدن، راه رفتن، حرف زدن.انسان متّصف به عدل و ظلم نمی

 

 عدل مقابل ظلم، و عدل مقابل فسق

االستقامۀ فی جادّۀ »و یا « االستقامۀ فی الدین»فقهاء در کتب فقهی مختلف در تعریف عدل و عدالت 

اند. عدل در این تعریف، غیر از عدل در محلّ بحث بوده و مشترک لفظی هستند. توضیح اینکه هگفت« الشرع

ارتکاب معصیت و یا تجرّی بوده، و « فسق»گاهی عدل در مقابل فسق است و گاهی در مقابل ظلم است. 

فتراق عموم و خصوص من وجه است. ماده ا« فسق»و « ظلم»حقّ است. نسبت بین سلب حقّ از ذی« ظلم»

فسق، شرب خمر است که فسق بوده و ظلم نیست؛ ماده افتراق ظلم، نیز مانند فعلی که جواز شرعی داشته امّا 

ظلم باشد. به عنوان مثال اگر فقیهی فتوا به جواز ظلم به غیر مسلمان مانند سرقت اموال آنان دهد، در این 
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سرقت نماید، عمل وی ظلم بوده و فسق نیست؛  صورت زید مقلّد وی اگر ظلم نموده و اموال غیر مسلمانی را

 ماده اتّفاق نیز مانند سرقت اموال مسلمان یا قتل وی، که ظلم و فسق است.

بوده و نسبت بین این دو نیز عموم و خصوص من « عدل مقابل ظلم»، غیر از «عدل مقابل فسق»بنابراین 

در تعریف فقهاء در کتب فقهی بیان شده( وجه است. بحث در عدل مقابل ظلم است، و عدل مقابل فسق )که 

« شاهد»خارج از محلّ بحث است. در سراسر فقه سخن از عدل مقابل فسق است مانند اشتراط عدالت در مورد 

شود. البته در یک مورد ، که در فقه بحث می«مجتهد»و « مخبر خبر واحد»و « قاضی»و « امام جماعت»و 

 حرمت ظلم که به مناسبت از عدل مقابل آن هم بحث شده است.سخن از عدل مقابل ظلم است، در بحث 

 

 «حقّذی»تعریف مختار: اعطاء و سلب حقّ از 

تعریف متکلمین رنگ و بوی کالمی داشته و مرتبط با افعال الهی است، امّا بحث در اصول و فقه مرتبط با 

هم مرتبط با افعال انسان بوده، و هم  گیرد کهافعال انسان است. به همین سبب تعریف فقهاء مالک بحث قرار می

 شود.معنای عرفی عدل و ظلم است. بنابراین تمام بحث با توجه به تعریف فقهاء مطرح می

و « حقّ»در تعریف عدل و ظلم )اعطاء الحقّ لمن له الحقّ، و سلب الحقّ عمّن له الحقّ( از سه اصطالح 

 ارند.استفاده شده که نیاز به توضیح د« سلب»و « اعطاء»

 

 توضیح حقّ و اقسام آن

و برخی از معانی عرفی آن نبوده، بلکه مراد یکی از « حقّ »در این بحث معنای اصطالحی « حقّ»مراد از 

عبارت از اولویت یا سلطنت یک شخص است. در « حقّ»معانی عرفی آن است که در فقه مورد استفاده است. 

 دو نظریه وجود دارد:« حقّ »باب حقیقت 

 

 ل: اعتباریت حقّنظر او

و « سلطنت»و « زوجیت»و « ملکیت»در نظر اول )که شاید مشهور هم باشد( حقّ امری اعتباری مانند 

 اند. حقّ نیز اقسامی دارد.بیان کرده« حکم»و « حقّ »باشد. فقهاء این بحث را در تفاوت بین می« والیت»

 

 24/12/95  102ج

ه است: حقوق عقالئیه؛ حقوق عرفیه؛ و حقوق شرعیه؛ برای حقّ به اعتبار منشأ و مُعتبِر، سه قسم شد

 پاسخ به این سوال که در تعریف عدل کدام قسم از اقسام حقّ اخذ شده، ابتدا باید اقسام حقّ توضیح داده شود:
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 حقوق عقالئیه

شخاص رای ابحقّ عقالئی بر اساس حفظ نظام اجتماعی است. هر حقّی که به سبب حفظ نظام اجتماعی 

« تبعیه عقالئیه حقوق»و « حقوق عقالئیه اصلیه»تبار شده، حقّ عقالئی است. حقّ عقالئی دارای دو قسم اع

 باشد:می

و  و ملّیت ز قومیتو با قطع نظر ا« بما هو انسان»الف. حقوق عقالئیه اصلیه: اگر یک حقّ برای انسان 

لیه ز حقوق اصا« حریّۀحقّ ال»و « حقّ الحیاۀ»زبان و مذهب، اعتبار شود، حقّ اصلی نام دارد. به عنوان مثال 

امّا  یاء باشد،تواند مالک اشبرای انسان به این معنی است که انسان هرچند می« حقّ الحریّۀ»عقالئیه هستند. 

 تواند مالک انسان دیگر شود.نمی

، لذا «لحریّۀحقّ ا»برخی از حقوق اصلی به هیچ عنوان قابل سلب نیستند )حتی به عنوان مجازات( مانند 

اگر در یک عرف به عنوان مجازات قاتل را از مملوکین ولّی مقتول محسوب نمایند، سائر عقالء این حقّ را قبول 

دانند؛ برخی از حقوق اصلیه هرچند فی نفسه قابل سلب نیستند، امّا به عنوان مجازات قابل نکرده و محترم نمی

در یک عرف به عنوان مجازات، قاتل را قصاص کنند، مورد قبول  ، لذا اگر«حقّ الحیاۀ»سلب هستند مانند سلب 

 .1سائر عقالء بوده و محترم است

در  نکه گاهییح ایب. حقوق عقالئیه تبعیه: در مقابل حقوق اصلیه، حقوق عقالئی تبعیه قرار دارد. توض

رف تعدّد عل در یک عنوان مثا دانند. بهبرخی اعراف برای افراد حقّی اعتبار شده که سائر عقالء آن را محترم می

مه عقالء هنیست که  دانند )البته به این معنیزوجات از حقوق مرد بوده، و سائر عقالء نیز این حقّ را محترم می

رد قّ برای محکنند در همان عرف این این حقّ را برای مرد در تمام اعراف قائل هستند، بلکه عقالء حکم می

 شود(.در نزد همه عقالء متزوّجه محسوب میوجود دارد، یعنی زن دوم هم 

مان و زی و تابع ای از اعراف بوده که امری نسببنابراین این حقّ از حقوق تبعیه است، یعنی به تبع پاره

 مکان است. البته ممکن است برخی از حقوق عرفی را نیز سائر عقالء امضاء نکنند.

 

                                                           

ت. سّر ت ممکن نیس حریّ. هرچند حقّ حیاۀ اقوی از حقّ حریّت است، امّا نزد عقالء سلب حقّ حیات برای مجازات ممکن بوده و سلب حق1ّ

ری، ت به هر کشوشود )به عنوان مثال اگر فرض شود با مسافرحریّت موجب اختالل در نظام بین الملل می مطلب در این است که سلب حقّ

ارد )به عنوان دیل موضوع دآید(. البته زمان و مکان فقط نقش در تغییر و تبممکن باشد مملوک کسی واقع شود، اختالل نظام بین الملل الزم می

 الل نظام نبوده، امّا امروزه هست(.داری در گذشته موجب اختمثال برده
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 حقوق عرفیه

یک  ن مثالبرای اشخاص آن عرف، اعتبار کرده است. به عنواحقّ عرفی حقّی است که یک عرف خاصّ 

اتمام الق )طعرف خاصّ برای مرد حقّ اختیار همسر دوم، اعتبار کرده است؛ و یا در یک عرف خاصّ حقّ 

 زوجیت نه فسخ آن( به دست مرد است، امّا در بسیاری از اعراف به دست دادگاه است.

فیه در نظر سائر اعراف نیز محترم است، مانند حقّ اختیار همسر همانطور که گفته شد، برخی از حقوق عر

دوم برای مرد در بین مسلمین که نزد سائر اعراف نیز محترم است؛ امّا برخی از حقوق عرفیه نزد سائر اعراف 

محترم نیست، مانند جواز تصرّف مسلمان در اموال غیر مسلمانان در عرف مسلیمن، که توسط سائر اعراف حقّ 

 ترمی نیست.مح

 

 حقوق شرعیه

حقّ شرعی حقّی است که شارع برای مردم یا افرادی یا مسلمین اعتبار نموده است. حقوق شرعیه تقسیم 

 به حقّ تأسیسی و حقّ امضائی شده است:

که شارع اعتبار نموده و « خیار مجلس»الف. حقوق شرعیه تأسیسیه: حقوق تأسیسیه مانند حقّ فسخ در 

نیز ندارد. به عنوان مثال اگر یک مسلمان با یک بودایی معامله کرده، و بودایی در همان  اختصاص به مسلمین

مجلس معامله را فسخ نماید، در این صورت باید مسلمان نیز فسخ وی را قبول کند. مثال دیگر حقّ فسخ در 

تصرّف موصی در که تأسیس شارع بوده و بین عقالء مطرح نبوده است. مثال دیگر سلب حقّ « خیار حیوان»

 اموال خودش غیر از ثلث آنها، که یک سلب تأسیسی و شرعی است.

ب. حقوق شرعیه امضائیه: حقوق امضائیه حقوقی هستند که تأسیس شارع نبوده بلکه حقّ وجود داشته و 

 شارع آن را امضاء نموده است.

که « حقّ قصاص»مانند گاهی حقوق امضائی فقط در یک عرف وجود داشته و شارع آن را امضاء نموده 

برای ولیّ مقتول امضاء شده، امّا قصاص یک حقّ عقالئی نیست بلکه در شبه جزیره عربستان مطرح بوده است. 

وجود داشته  یعنی شارع برای اولین بار حقّ قصاص را برای ولیّ مقتول جعل نکرده، بلکه در یک عرف خاصّ 

قوق امضائی در بین عقالء وجود داشته و شارع آن را امضاء که شارع آن را امضاء نموده است؛ و گاهی نیز ح

به این معنی است که اگر کسی مکان مباحی را دیوار بکشد، نسبت به « حقّ التحجیر»نموده است. به عنوان مثال 

 یابد. این حقّ از حقوق عقالئی بوده که توسط شارع نیز امضاء شده است.آن مکان حقّ می

 ست زیرا فقهاء دائماً به دنبال حقّ شرعی هستند.حقّ شرعی بسیار مهمّ ا
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 در تعریف عدل« حقّ عقالئی»بندی: اخذِ جمع

با توجه به توضیح اقسام حقّ، ممکن است یک حقّ هم عقالئی و هم عرفی و هم شرعی باشد؛ البته گاهی 

سلمین برای مسلمین نیز یک حقّ فقط عرفی و شرعی بوده و عقالئی نیست، مانند حقّ تصرّف در اموال غیر م

)بنابر اینکه بین مسلمین رائج باشد(؛ و گاهی نیز یک حقّ فقط شرعی بوده و عرفی یا عقالئی نیست، مانند 

حقوقی که شارع برای  مسلمان جعل کرده امّا در بین مسلمین رائج نیست. به عنوان مثال اندکی از فقهاء فتوا به 

اند. این حقّ تملّک در عرف مسلمین نیز به عنوان یک حقّ مطرح دهجواز تملّک غیر مسلمانان توسط مسلمان دا

شود. نیست، لذا حقّ عرفی در بین مسلمین نبوده و حقّ عقالئی نیز نیست. بنابراین فقط حقّ شرعی محسوب می

 در نتیجه حقوق عقالئیه و عرفیه و شرعیه، سه حقّ هستند که مانعۀ الجمع نیستند.

شود که حقّ اخذ شده در تعریف معنای عرفی عدل و ظلم، کدامیک از این می اکنون به اصلِ بحث رجوع

در تعریف عدل و ظلم، اخذ شده است. بنابراین سلب حقّ شرعی « حقّ عقالئی»رسد است؟ به نظر میسه قسم 

 یا عرفی، در نظر عرف ظلم نیست. به عنوان مثال حقّ تألیف، یک حقّ عقالئی بوده و سلب آن ظلم است.

اهد اینکه فرض شود یک مسلمان برود برای سرقت اموال غیر مسلمان یا تملّک وی، و آن فرد غیر ش

مسلمان مانع تصرّف و تملّک شود. در این صورت فعلِ فرد غیر مسلمان، سلب حقّ نبوده و ظلم عرفی محسوب 

فی جائز است، فرد کند حقّ عرفی )با فرض اینکه در عرف مسلمین چنین تصرّشود. همین مطلب کشف مینمی

مسلمان حقّ عرفی دارد( در تعریف ظلم نیست؛ زیرا اگر سلب حقّ عرفی هم ظلم باشد، باید در نزد عرف در 

چنین فرضی نیز فعلِ غیر مسلمان )سلب حقّ عرفیِ مسلمان( ظلم محسوب شود. بنابراین تنها سلب حقّ عقالئی 

ه حقّ عقالئی وجود ندارد، سلب آن ظلم محسوب شود، و در فرض فوق نیز به سبب اینکظلم محسوب می

 شود.نمی

 

 25/12/95  103ج

 نظر دوم: حقّ اعتباری و واقعی

« ظلم»حقّ در نظر مشهور امری اعتباری است، که نظر مختار نیز تابع نظر مشهور است. بنابراین در مفهوم 

ن حقوق تفصیل داده است. در نظر نیز حقّ اعتباری اخذ شده است. شهید صدر در مقابل مشهور، بی« عدل»و 

 دو قسم است: حقّ اعتباری؛ و حقّ واقعی؛« ظلم»و « عدل»ایشان حقّ مأخوذ در تعریف 

ها خداوند متعال است. یعنی خداوند متعال بر گردن تمام انسان« حقّ الطاعۀ»حقّ واقعی فقط در مورد 

سلب حقّ الهی کرده که ظلم به خداوند  ت نکند،حقّ دارد که اگر طلبی نماید، عبد باید اطاعت کند. اگر اطاع
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متعال است. یکی از مصادیق ظلم، معصیت است. ایشان با نظر به اینکه خداوند متعال باید دارای حقّ باشد 

تواند اعتباری باشد؛ )ممکن نیست گفته شود حقّ الطاعه ندارد(، و از سوی دیگر حقّ الطاعه خداوند متعال نمی

معنی است. لذا ایشان نتیجه گرفته برای خداوند متعال توسط عرف یا عقالء یا حتی خودش، بی زیرا اعتبار حقّ

 پس باید حقّ الطاعه امری واقعی باشد.

 

 نقد نظر دوم: حقّ واقعی در تعریف ظلم اخذ نشده است

ت. اخذ نشده اس« ظلم»و « عدل»رسد حتی اگر حقّ الطاعه ثابت شود نیز در معنای عرفی به نظر می

کنیم؛ و ثانیاً ایشان برای نفی برائت عقلیه از حقّ توضیح اینکه اوالً چنین حقّی به عنوان امر واقعی را درک نمی

الطاعه به عنوان حقّ واقعی استفاده نموده است، در حالیکه نیازی به قبول حقّ الطاعه به عنوان حقّ واقعی نبوده 

شود. توضیح اینکه ای نفی برائت عقلیه، از حُسن و قبح استفاده میو بدون آن هم برائت عقلیه قابل نفی است. بر

معصیت خداوند متعال قبیح است، و مخالفت با تکالیف الهی سه مرحله دارد: مخالفت با تکلیف مقطوع، و 

مخالفت با تکلیف مظنون، و مخالفت با تکلیف موهوم یا محتمل؛ برای نفی برائت عقلیه کافی است مخالفت در 

 ه مرحله قبیح باشد، لذا برائت عقلیه جاری نخواهد شد.هر س

و « عدل»رود. بنابراین در تعریف عرفی به کار نمی« ظلم»به هر حال در مورد سلب حقّ خداوند متعال 

 حقّ الطاعه یا حقّ واقعی اخذ نشده، بلکه همان حقّ اعتباری اخذ شده است.« ظلم»

 

 «سلب»و « اعطاء»توضیح 

نیز استفاده شده است. « سلب»و « اعطاء»از عناوین « حقّ »عالوه بر عنوان « ظلم»و « عدل»در تعریف 

روشن است که در این تعریف، اعطاء و سلب به معنای دادن و گرفتن تکوینی نیست؛ بلکه اعطاء و سلب حقّ به 

این است که  معنای رعایت حقّ است. یعنی اعطاء حقّ این است که مانع از استیفای حقّ نشویم، و سلب حقّ

مانع از استیفای حقّ شویم. به عنوان مثال فرض شود حقّ تقدّم در صف با زید است که جلوی دیگری ایستاده، 

اگر کسی جلوتر از زید قرار گرفته و مانع استیفای حقّ وی شود، در این صورت حقّ زید را سلب کرده است. 

را استیفاء نکند، در این صورت سلب حقّ و ظلم البته اگر زید خودش کسی را جلو فرستد و یا حقّ خودش 

 نشده است.

به معنای دادن حقّ نیست، بلکه به معنای رعایت حقّ است. یعنی اجازه دهیم بتواند حقّ « اعطاء»بنابراین 

 خودش را استیفاء نماید.
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 14/01/96  104ج

ب الحقّ سل»یز نعرفی ظلم  بوده و معنای« اعطاء الحقّ لمن له الحقّ»در نظر مختار معنای عرفی عدل 

شود  محقّق شده، و اگر از وی سلب« عدل»حقّ اعطاء شود به ذی است. به عبارت دیگر اگر حقّ « عمّن له الحقّ

اخذ « قالئیحقّ ع»همان « ظلم»و « عدل»محقّق شده است. همانطور که گفته شده در معنای عرفی « ظلم»

 عدل و ظلم نیست.« عیحقّ شر»یا « حقّ عرفی»شده، و اعطاء و سلب 

 

 دوم: مفهوم عدل و ظلم

شود. به عنوان هایی در مورد خودِ مفهوم انجام میگاهی از شیئی بحث شده و بعد از تبیین مفهوم آن، بحث

و حقیقت آن و خصوصیات آن بحث شده، و بعد از معیّن شدن مفهوم آن )حیوان ناطق(، « انسان»مثال در مورد 

مانند اینکه آیا مفهوم انسان کلی است یا جزئی؟ اگر مفهوم انسان  1شودمفهوم انجام می هایی پیرامون خودِبحث

کلی باشد، آیا متواطئ است یا مشکّک؟ مفهوم انسان نسبت به مصادیقش ذاتی است یا عرضی؟ بین مفهوم انسان 

 اری؟ای از نسب اربعه وجود دارد؟ مفهوم انسان حقیقی است یا اعتبو مفهوم بشر چه رابطه

« قّسلب الح»و معنای عرفی ظلم « اعطاء الحقّ »بحث از عدل و ظلم انجام شده که معنای عرفی عدل 

 شود:در ضمن سه نکته بحث می« ظلم»و « عدل»معرفی شد. اکنون در مورد مفهومِ 

 

 نکته اول: رابطه حَسن و عدل، و رابطه قبیح و ظلم

ی ، و گاه«ربش»هوم و مف« انسان»حد هستند مانند مفهوم گاهی دو مفهوم وجود دارند که از حیث مفهوم وا

ز حیث امکن است م؛ در صورت اختالف دو مفهوم نیز «ناطق»و مفهوم « انسان»نیز مختلف هستند مانند مفهوم 

داق، ز حیث مصمّا اامصداق، مساوی باشند یا نباشند. به عنوان مثال مفهوم انسان و مفهوم ناطق مختلف بوده 

 د.مساوی هستن

یز از ن« ظلم»و  «قبیح»از حیث مفهوم واحد هستند، و دو مفهوم « عدل»و « حَسن»ادّعا شده دو مفهوم 

رتکاز ارا اوالً رسد مفهوم عدل و ظلم، غیر از مفهوم حَسن و قبیح است؛ زیحیث مفهوم واحد هستند. به نظر می

ثانیاً  ونیست؛ « بشر»و « انسان»دو مفهوم  بوده و رابطه آنها مانند« حَسن»غیر از « عدل»عرفی همین است که 

از حیث  قبیح همانطور که در بحث بعد توضیح داده خواهد شد، مفهوم عدل و حَسن و همچنین مفهوم ظلم و

 مصداق نیز تساوی ندارند، که همین مطلب شاهد بر اختالف دو مفهوم است. 

                                                           

 شود.های پیرامون مفهوم آن شیء خلط میهای پیرامون شیء و بحثهای پیرامون نفسِ مفهوم، بسیار مهمّ بوده و گاهی بین بحث. بحث1
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ختلف هستند امّا از حیث مصداق تساوی اند دو مفهوم عدل و حَسن هرچند مبرخی بزرگان ادّعا نموده

دارند. یعنی هر حَسنی عدل بوده و هر عدلی حَسن است، و هر ظلمی قبیح بوده و هر قبیحی ظلم است؛ امّا به 

رسد رابطه عدل و حَسن از حیث مصداق عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر عدلی حَسن است امّا نظر می

همه حَسن هستند، امّا عدل « جود»و « ایثار»و « احسان به دیگران»هر حَسنی عدل نیست. به عنوان مثال 

است در حالیکه طرف مقابل در ایثار هیچ حقّی ندارد. مثال دیگر « اعطاء الحقّ لذی الحقّ »نیستند؛ زیرا عدل 

اینکه کذب همیشه قبیح است، امّا همیشه ظلم نیست. اگر کسی به دروغ از خودش تعریف نماید، این عمل وی 

قبیح است امّا مصداق ظلم نیست؛ زیرا حقّی از کسی سلب نکرده است. بنابراین حَسن و قبیح اعمّ از عدل و ظلم 

 هستند.

 

 نکته دوم: عنوان اولی و ثانوی

« شرب»و « اکل»عناوین ممکن است اولی یا ثانوی باشند. عنوان اولی نام است برای فعلی خاصّ مانند 

کند مانند ن ثانوی یک اسم برای فعلی خاصّ نیست، بلکه بر افعال کثیره صدق می؛ امّا عنوا«تکلم»و « مشی»و 

است که گاهی « احترام»صدق کند. مثال دیگر عنوان « اکل»یا « شرب»یا « مشی»که ممکن است بر « غصب»

 کند.بر ایستادن و گاهی بر کاله از سر برداشتن صدق می

کنند. به م برای فعل معیّنی نیستند بلکه بر افعال کثیره صدق میعدل و ظلم نیز از عناوین ثانویه بوده و نا

گاهی مصداق ظلم و گاهی « مشی»گاهی مصداق ظلم و گاهی مصداق عدل است، و یا « ایستادن»عنوان مثال 

 مصداق عدل است.

 

 نکته سوم: عناوین ذاتی و التفاتی و قصدی

ند، که ابتدا هر یک توضیح داده شده، و سپس باش« قصدی»یا « التفاتی»یا « ذاتی»عناوین ممکن است 

 شود که عنوان عدل و ظلم از کدام دسته از عناوین هستند:بررسی می

کند هرچند فاعل از آن عنوان غافل بوده و یا قصد الف. عناوین ذاتیه: عنوان ذاتی بر یک فعل صدق می

« مشی»یا « شرب»ده و یا راه برود، فعل آن را نداشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی در حال خواب شرب نمو

 از عناوین ذاتیه هستند.« مشی»و « شرب»و « اکل»محقّق شده، هرچند فاعل آن شاعر نیست. بنابراین عناوین 

کند که فاعل التفات به آن عنوان داشته باشد )هرچند ب. عناوین التفاتیه: عنوان التفاتی بر فعلی صدق می

از عناوین التفاتیه است. توضیح اینکه اگر زید پایش را « هتک»شد(. به عنوان مثال داعی فاعل همان عنوان نبا
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جلوی عالمی دراز نماید، همین که التفات داشته باشد در نظر عرف دراز کردن پا جلوی عالم هتک است، کافی 

اصالً هتک است تا این فعل وی متّصف به هتک شود. یعنی در این صورت هتک محقّق شده هرچند داعی زید 

نبوده بلکه به داعی رفع خستگی پا این کار را انجام داده باشد. بنابراین در این موارد واقعاً هتک محقّق شده، و 

عنوان هتک امری واقعی در طول یک اعتبار است )هتک امری واقعی است و امری اعتباری مانند ملکیت 

 نیست(.

اید فاعل نیز آن عنوان را قصد نماید و التفات به ج. عناوین قصدیه: برای تحقّق یک عنوان قصدی، ب

از عناوین قصدیه بوده و برای تحقّق آن باید فاعل عالوه بر التفات، « احترام»تنهایی کافی نیست. به عنوان مثال 

فعل را نیز به داعی احترام انجام دهد. توضیح اینکه اگر عالمی وارد شده و زید به داعی احترام جلوی پای عالم 

شود؛ امّا اگر به داعی دیگری مانند رفع خستگی پا بایستد، احترام محقّق نشده است. محقّق می« احترام»ایستد، ب

شوند که احترام البته در این مورد ممکن است دیگران توهم احترام کنند، امّا اگر داعی زید را بدانند، متوجه می

 نیست.

 

 قصدیه نیستندعدل و ظلم از عناوین ذاتیه یا التفاتیه یا 

آید. در مورد همانطور که گفته شد هر عنوانی تحت یک دسته از عناوین ذاتیه و التفاتیه و قصدیه درمی

 این مشکل وجود دارد که در ظاهر تحت هیچیک از سه دسته نیست.« ظلم»و « عدل»عنوان 

ریده و استفاده نموده که شاهد بر اینکه از عناوین ذاتیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید عبایی خ

آن عبا دزدی بوده است. در این مورد فعل زید، مصداق ظلم نیست. اگر عدل و ظلم از عناوین ذاتیه باشند جهل 

زید تأثیری در تحقّق آنها نداشته و این مورد نیز باید مصداق ظلم باشد. بنابراین عنوان ظلم از عناوین ذاتیه 

 نیست.

التفاتیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید در ملک دیگری تصرّف نماید، شاهد بر اینکه از عناوین 

داند مالک آن شخص دیگری است که راضی به تصرّف وی نیست، امّا از عنوان ظلم غفلت دارد، در حالیکه می

ا التفات به در این صورت ظلم محقّق شده است. اگر ظلم از عناوین التفاتیه باشد، این مورد نباید ظلم باشد زیر

 عنوان ظلم ندارد. بنابراین عنوان ظلم از عناوین التفاتیه نیست.

داند این آب ملک دیگری شاهد بر اینکه از عناوین قصدیه نیستند، این است که اگر فرض شود زید می

د، در این بوده و التفات دارد، امّا داعی ظلم ندارد بلکه داعی رفع عطش دارد و یا التفاتی به عنوان ظلم ندار

صورت نیز بدون شکّ ظلم است. اگر ظلم از عناوین قصدیه باشد، در این مورد که داعی ظلم ندارد نباید عنوان 

 ظلم محقّق شود. بنابراین عنوان عدل و ظلم از عناوین قصدیه نیز نیستند.
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 عدل و ظلم از عناوین ذاتیه هستند

ه بای دزدی کتوضیح اینکه در مثال فوق که زید در عستند. رسد عدل و ظلم از عناوین ذاتی هبه نظر می

جب رد که موای وجود داخریده تصرّف نموده، هرچند سلب حقّ بوده امّا ظلم نیست؛ زیرا در عدل و ظلم نکته

 شود در این موارد عدل و ظلم صدق نکند.می

قسیم به دی نیز تل اراشده، و فع« غیر ارادی»و « ارادی»توضیح اینکه همانطور که گذشت فعل تقسیم به 

و  صف به عدلشود. از بین این سه دسته از افعال، فقط فعل ارادی اختیاری متّمی« غیر اختیاری»و « اختیاری»

یک فعل  ف در عباشود )البته به ضمیمه همان دو استثناء از فعل ارادی غیر اختیاری(. در مثال فوق تصرّظلم می

 باشد. شود زیرا ظلم سلب حقّی است که ارادی اختیاریبه ظلم نمیارادی غیر اختیاری است، لذا متّصف 

 ویگر عدل دبارت بنابراین در فعل ارادی اختیاری، دو عنوان عدل و ظلم از عناوین ذاتی هستند؛ به ع

ء و سلب اعطا ظلم از عناوین ذاتی است که موصوف آن دارای شرطی است که ارادی اختیاری باشد. پس باید

 و با قصد اعطاء و سلب باشد، تا متّصف به عدل و ظلم شود. حقّ اختیاری

 

 15/01/96  105ج

 سوم: قاعده حُسنِ عدل و قبحِ ظلم

ه ست، البتبح عقلی امورد قبول منکرین و معتقدین به حُسن و ق« الظلم قبیحٌ»و « العدل حَسنٌ»دو قضیه 

 الظلم قبیح»و « قالءًعالعدل حَسن »زد منکرین امّا ن« الظلم قبیح عقالً»و « العدل حَسن عقالً»نزد معتقدین 

خصیص ذکر تباشد. این دو قضیه مورد اتّفاق بوده و حتی به عنوان مثال برای قضیه عامّ بدون می« عقالءً

شود و ممکن نیست یک فعل در عین اینکه عدل است، شود. یعنی یک تخصیص هم بر این دو قضیه وارد نمیمی

 ل در عین اینکه ظلم است قبیح نباشد.حَسن نباشد، و یا یک فع

باشند؟ و اگر قاعده نباشند آیا دو بحث در این است که آیا این دو قضیه، فقط دو قضیه هستند یا قاعده می

تجمیعیه هستند یا دو قضیه به شرط محمول هستند؟ مشهور علماء این دو را قاعده دانسته و در مقابل شهید 

 .1داندمحمول میصدر آنها را دو قضیه به شرط 

 

                                                           

 .ر شدیا. نظر شهید صدر در ابتدای دوره قبل اصول، نظر مختار بود؛ امّا در انتهای دوره قبل اصول، نظر مشهور اخت1
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 تفاوت قاعده و قضیه

ه توضیح ک قضییبه عنوان مقدمه تفاوت قاعده و قضیه، و به عبارت دیگر ضابطه و مالک قاعده بودنِ 

 باشد:دو شرط باشد، قاعده می شود. اگر یک قضیه دارایداده می

 قاعده نیستند.« تهدزید مج»و یا « زید عادل»الف. در قاعده باید قضیه کلی باشد، بنابراین قضیه 

ب. در قاعده باید نکته واحد ثبوتی منشأ کلیت و عمومیت شده باشد. توضیح اینکه فرض شود قضیه از 

یک تشریع واحد دارند « قاعده تجاوز»یا « قاعده فراغ»مجعوالت و تشریعیات شرعی باشد. به عنوان مثال 

معامالت جاری هستند. این دو قضیه، قاعده  و سائر عبادات و تمام« حجّ»و « روزه»و « نماز»هرچند در 

اند. قاعده فراغ یک تشریع واحد دارد، و اینگونه نیست که یک شرعی هستند هرچند تأسیسی نبوده و امضائی

قاعده فراغ در حجّ، و یکی در صوم، و یکی در نماز جعل شده باشد، بلکه در تمام موارد یک قاعده واحد جعل 

ع متعدّد وجود داشته، امّا نکته همه تشریعات امری واحد است. به عنوان مثال قاعده شده است؛ گاهی نیز تشری

تشریع واحد نداشته بلکه تشریعات متعدّد به عدد موارد دارند. یعنی یک تشریع در « الضرر»و یا « الحرج»

جاری در « ررالض»نماز شده، و یک تشریع در صوم، و یک تشریع در حجّ، و ... شده است. بنابراین قاعده 

خواهد آمد(. با « الضرر»جاری در حجّ است )توضیح بیشتر این مطلب در قاعده « الضرر»نماز، غیر از قاعده 

در تمام موارد آن، امری واحد )به عنوان « الحرج»و یا « الضرر»وجود تشریعات متعدّد، امّا نکته تشریع قاعده 

 باشد.مثال تسهیل بر عباد و آسان بودنِ دین( می

بنابراین اگر در یک قضیه تشریعات متعدّد بوده و نکته جعل تشریعات نیز متفاوت باشد آن قضیه، قاعده 

« داخل خانه بودن»و « اجتهاد»ای بین رابطه« کلُّ من فی البیت مجتهد»نخواهد بود. به عنوان مثال در قضیه 

اند. بنابراین در این قضیه، نکته ثبوتی بوده وجود ندارد، بلکه اتّفاقاً بیست نفر داخل خانه شده که همه مجتهد

نیز نکته ثبوتی واحد برای « کلُّ انسانٍ یموت»واحد برای عمومیت اجتهاد افراد وجود ندارد؛ و یا در مثال 

ای وجود ندارد که موجب موت باشد، بلکه نکته چیز دیگری است عمومیت وجود ندارد. یعنی در انسانیت نکته

 هستند. پس این قضایا، قاعده نخواهند بود.« ممکن الوجود»فراد انسان مانند اینکه همه ا

 

 تبیین قاعده حُسن عدل و قبح ظلم

باشد؟ یک قاعده است یا یک قضیه می« العدل حَسنٌ»با توجه به مقدمه فوق، بحث در این است که آیا 

 شود:اخته میهمانطور که گفته شد، سه نظریه ممکن است مطرح شود که به بررسی هر یک پرد
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 قاعده بودن حُسن عدل و قبح ظلم

. همانطور که گفته شد یک 1قضیه حُسن عدل در نظر مشهور، یک قاعده بوده و نظر مختار نیز همین است

قاعده باید دو شرط کلیت و نکته واحد ثبوتی داشته باشد. ادّعا شده نکته واحد ثبوتی در این قضیه که موجب 

است، و همین موجب عمومیت حُسن در تمام موارد عدل « اعطاء حقّ»عدل همان  عمومیت شده، این است که

حَسن است. به عبارت دیگر تمام حُسنِ عدل، به خودِ عدل « بما هو اعطاء الحقّ »است. به عنوان مثال ردّ امانت 

د که اصالً تمام اناست؛ و تمام منشاء ظلم، به خودِ ظلم )سلب حقّ( است. سپس مشهور ادّعای دیگری نیز نموده

 حَسن است.« بما هو عدل»حُسن افعال به سبب عدل بودن است، یعنی ردّ امانت 

لم ز خودِ ظم، نیبه هر حال این دو قضیه کلی بوده و نکته حُسن عدل، خودِ عدل بوده، و نکته قبح ظل

 است. بنابراین این دو قضیه، قاعده هستند.

ن یز در حُسو نکته ثبوتی واحد ن قاعده هستند ین دو قضیه،رسد کالم مشهور صحیح است که ابه نظر می

فعال او قبحِ  حُسن عدل همان اعطاء حقّ و در قبح ظلم همان سلب حقّ است؛ امّا ادّعای دیگر مشهور که تمام

)توضیح  باشد به دلیل عدل و ظلم است، صحیح نیست. یعنی اینگونه نیست که قبح خیانت به جهت ظلم بودن

نظیر  وهستند،  «التعاد»و « الضرر»واهد آمد(. به هر حال این دو قضیه، قاعده بوده و نظیر این مطلب خ

 نیستند.« کلُّ من فی البیت مجتهد»و یا « االنسان یموت»

ق هم مواف ست، ودر نتیجه قضیه حُسن عدل و قبح ظلم، قاعده هستند؛ که این مطلب هم موافق ارتکاز ا

 نقد احتمال دوم و سوم است.

 

 قضیه تجمیعیه بودنِ حُسن عدل و قبح ظلم

انی یعیه عنوه تجماحتمال دوم این است که قضیه حُسن عدل و قبح ظلم، دو قضیه تجمیعیه باشند. در قضی

برای  «ی الدارفکلُّ من »که عنوان « کلُّ من فی البیت مجتهدٌ»در موضوع اخذ شده برای اشاره به افراد، مانند 

ر بک»و « دد مجتهزی»ه در خانه هستند. یعنی به جای اینکه صد قضیه گفته شود که اشاره به صد نفری است ک

« داجتها»و « در خانه بودن»ای بین و ...، در موضوع از یک عنوان مشیر استفاده شده است. پس رابطه« مجتهد

صف به فعالِ متّامام ه تعنوانی برای اشاره ب« عدل»وجود ندارد. با توجه به این توضیح، در قضیه حُسن عدل نیز 

بح )مانند قتّصف به فعالِ منیز عنوانی برای اشاره به تمام ا« ظلم»حُسن )مانند صدق و ردّ امانت و ...( بوده، و 

خیانت » به سبب نیست بلکه« ظلم بودن»کذب و خیانت در امانت و ...( است. بنابراین قبحِ خیانت به سبب 

 ین نظر را پذیرفته است.است. شهید صدر در برخی کلمات ا« بودن

                                                           

 . تمام این مباحث در قضیه قبح ظلم نیز جریان دارد.1
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تّصف به مرسد این احتمال صحیح نیست؛ زیرا برخی افعال متّصف به عدل و ظلم نشده امّا به نظر می

اند، و یا ایثار حَسن است امّا عدل ها ظلم نیستند امّا همه قبیحشوند. به عنوان مثال برخی کذبحُسن و قبح می

 ره به تمام افعال حَسن داشته باشد.تواند اشانیست. بنابراین عنوان عدل نمی

 

 قضیه به شرط محمول بودنِ حُسن عدل و قبح ظلم

به شرط  ضایایاحتمال سوم نیز در کالم شهید صدر مطرح شده است که قضیه حُسن عدل و قبح ظلم از ق

وی سد. از ایحدّ نم همان تجاوز از حدّ بوده و ظالم کسی است که تجاوز از« ظلم»محمول هستند. توضیح اینکه 

راین قضیه رد. بنابحدّ دا اشاره به تجاوز از« الینبغی فعلُه»دیگر، قبح نیز چیزی غیر از تجاوز از حدّ نبوده و 

 .حمول استمه شرط ببه معنای این است که تجاوز از حدّ، همان تجاوز از حدّ است! این قضیه « الظلم قبیحٌ»

موده است اگر کسی این مطلب را قبول نکند، قضیه حُسن البته ایشان در آخر کالم یک تنزّل نموده و فر

 .1عدل و قبح ظلم از قضایای تجمیعیه خواهند بود. به هر حال ایشان قاعده بودن این دو قضیه را قبول ندارد

 

 صحیح نیست« به شرط محمول»اشکال اول: تعبیر 

یلیه ای تحلبلکه از قضایقضیه حُسن عدل با پذیرش توضیح ایشان از قضایای به شرط محمول نبوده 

 خواهد بود. توضیح اینکه قضیه دارای سه قسم است:

به عنوان  ای که محمول آن در تعریف موضوع یا اجزاء موضوع اخذ شده باشد.الف. قضیه تحلیلی: قضیه

ل قضیه یعنی محمواز قضایای تحلیلیه است؛ زیرا ناطقیت )« الحیوان جسم»و یا « االنسان ناطق»مثال قضیه 

یف ر تعرداول( در تعریف انسان )یعنی موضوع قضیه اول( اخذ شده است، و جسمیت )محمول قضیه دوم( 

دهد، بلکه نمی هیچ علم جدیدی به دست« االنسان ناطق»حیوان )موضوع قضیه دوم( اخذ شده است. لذا قضیه 

 آید.از تحلیل موضوع به دست می

                                                           

حنا ابقة حیث أوضو هذا الجواب صوری یتضح وجه المناقشة فیه مما تقدم فی بعض البحوث الس:»137، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

لظلم و العدوان حمول، إذ اشرط المنهما قضیتان بلك ان قضیتی قبح الظلم أو حسن العدل لیستا هما المدركین العقلین العملیین األولیین أل هنا

و ال ینبغی أن نه ینبغی أفسه بأهو الخروج عن الحد و لیس المراد به الحد التکوینی إذ ال خروج عنه بل الحد الّذی یضبطه العقل و یحدده بن

ا و إجماال ال ملی اختصارقل العارة إلى مدركات العیتعداه اإلنسان و هو عبارة أخرى عن القبیح بل هذه القضیة ان كانت مفیدة فهی تفید كإش

ذلك، و كذلك  لوعد و غیرالفة اأكثر، فعنوان الظلم أخذ مشیرا و معرفا إلى واقع ما ال ینبغی فعله فی نظر العقل من الکذب و الخیانة و مخ

و قبح الظلم  حسن العدل فقضیتا الصدق و المروءة إذاعنوان العدل یکون مشیرا إلى واقع ما ینبغی فی نظر العقل فعله من اإلحسان و الشکر و 

 «.تکونان فی طول القضایا العقلیة العملیة ال انهما األساس لها كما أفید



 621.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

216 

 

سطه( اخذ جزاء موضوع )حتّی به چند وایف موضوع یا اای که محمول آن در تعرب. قضیه تألیفی: قضیه

ضیه یک ق« ودن الوجاالنسان ممک»نشده است. قضیه تألیفی در مقابل قضیه تحلیلی قرار دارد. به عنوان مثال 

جزیه و تی با تألیفی است زیرا امکان )محمول قضیه( در تعریف انسان )موضوع قضیه( اخذ نشده است. یعن

ض ممکن عَرَ وهر رسیده که در تعریف جوهر، امکان اخذ نشده است )هرچند مقسم جوهر تحلیل انسان به جو

 است(.

ن الممکن االنسا»ای که محمول آن در موضوع اخذ شود. به عنوان مثال ج. قضیه به شرط محمول: قضیه

 به شرط محمول است.« ممکنٌ

ذ نشده وضوع اخیرا محمول آن در مبه شرط محمول نیست ز« الظلم قبیح»با توجه به این مقدمه، قضیه 

 ست، نظیراقبح  است. این قضیه یک قضیه تحلیلی است زیرا با تحلیل ظلم به تجاوز از حدّ رسیده که همان

 «. االنسان حیوان»یا « االنسان ناطق»قضیه 

 

 اشکال دوم: قضیه حُسن عدل، قضیه تألیفی است

عنای مینکه ام از قضایای تألیفی است. توضیح اشکال اساسی این است که قضیه حُسن عدل یا قبح ظل

ت نیس« ب حقّ سل»است؛ در حالیکه قبیح به معنای « سلب حقّ»و معنای عرفی ظلم « اعطاء حقّ»عرفی عدل 

ستفاده از محمول وع قضیه ااست. بنابراین در تعریف موض« یستحقّ فاعله الذمّ »یا « الینبغی فعلُه»بلکه به معنای 

 آید. در نتیجه این دو قضیه، تألیفی هستند.موضوع نیز محمول به دست نمینشده، و با تحلیل 

 

 16/01/96  106ج

 چهارم: قاعده نفی ظلم

مردم  ی ظلم بهر برخددر آیات کثیره از خداوند متعال نفی ظلم شده، که در برخی مطلقاً ظلم نفی شده، و 

 شود:یمشاره اان مثال به چند آیه شریفه نفی شده، و در برخی ظلم به مردم در قیامت شده است. به عنو

« ثقل»از « مثقال»؛ عنوان 1«و إن تكُ حسنةً یضاعفها و یؤِت من لدنه اجراً عظیماً انّ اهلل الیظلم مثقال ذّرةٍ» .1

کند. وزن ذرّه به معنای وزن است. یعنی خداوند به اندازه وزن یک ذرّه )نه حجم آن( نیز ظلم نمی

وها )مانند ترازوی مخصوص طال( نیز قابل تشخیص نیست. ذرّه همان چیزی ترین ترازحتی با دقیق

 شود.است که معلّق در هوا بوده و در زیر نور آفتاب دیده می

                                                           

 .40. سورۀ النساء، آیۀ1
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 ؛ یعنی خداوند متعال هیچ ظلمی به مردم ندارد.1«و لکنّ النّاس انفسَهم یظلمون إنّ اهلل الیظلم النّاس شیئاً» .2

بِیَرًة الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ ِممَّا فِیهِ وَ یَقُولُونَ یَا وَیَْلتَنَا مَا ِلهذَا الْکِتَابِ اَل یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ الَ كَوَ ُوضَِع الْکِتَابُ فََترَى » .3

 ؛2«إاِلَّ أَحْصَاهَا وَ وَجَُدوا مَا عَمِلُوا َحاضِراً وَ الَ َیظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً

؛ یعنی خداوند متعال حتی اراده ظلم هم 3«لَیْكَ ِبالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ یُِریدُ ُظلْماً لِلْعَالَمِینَتِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَْتلُوهَا عَ» .4

 ها باشد.ممکن است تمام موجودات و یا فقط انسان« عالمین»ندارد. مراد از 

؛ یعنی خداوند متعال اراده 4«اللَُّه یُِریدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِمِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ ُنوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَُمودَ وَ الَِّذینَ ِمنْ بَعْدِهِمْ َو مَا » .5

 ظلم به مردم هم ندارد.

 است.« ظلمذی»به معنای « ظلّام»؛ عنوان 5«ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ ِبظَالَّمٍ لِلْعَبِیدِ» .6

 ؛6«الَّمٍ لِلْعَبِیدِمَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَ مَا أَنَا بِظَ » .7

 

 مقدمه اول: معنای ظلم نفی شده از خداوند متعال

د گر بخواهل نیز ااست. خداوند متعا« سلب الحقّ عمّن له الحقّ»همانطور که گفته شد معنای عرفی ظلم 

د متعال نهده خداوبر ع ظلم به انسان کند، باید حقّ وی را سلب نماید. پس باید در مرحله قبل حقّی برای انسان

قّی یا مردم حکند. اکنون این سوال مطرح است که آفرض شود، تا گفته شود خداوند متعال آن حقّ را سلب نمی

ای دیگری د به معنت بایبر عهده خداوند متعال دارند؟ اگر حقّی نبوده و این معنی صحیح نباشد، ظلم در این آیا

 باشد.

ی عرفی ظلم به کار رفته است. معنای عرفی ظلم همان رسد ظلم در این آیات به همان معنابه نظر می

سلب حقّ عقالئی است. همانطور که توضیح داده شد، حقّ عقالئی دو قسم اصلی و تبعی دارد. حقّ عقالئی 

ی تبعی اند. حقّ عقالئبرای حفظ نظام اجتماعی اعتبار نموده« بما هم عقالء»اصلی همان حقّی است که عقالء 

حقّی است که عرف اعتبار نموده و عقالء نیز موقفی بر خالف آن ندارند. عرف همانطور که حقوقی برای خداوند 

بر عهده عباد قائل است، برای انسان نیز حقوقی بر عهده خداوند متعال قائل است. به عنوان مثال یکی از حقوق 

                                                           

 .44. سورۀ یونس، آیۀ2

 .49. سورۀ الکهف، آیۀ3

 .108. سورۀ آل عمران، آیۀ1

 .41. سورۀ الغافر، آیۀ2

 .182. سورۀ آل عمران، آیۀ3

 .29. سورۀ ق، آیۀ4
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نها در دنیا وجود داشته باشد، و یا تکالیفِ دارای مفسده انسان این است که وسائل معیشت مردم در دنیا و رزق آ

بر انسان جعل نکند، و یا بی جهت ضرری بر مردم وارد نکند، و یا بی جهت مردم را عذاب یا مؤاخذه نکند. این 

حقوق، عقالئی تبعیه هستند. یعنی عرف عامّ این حقوق را برای انسان بر عهده خداوند متعال قائل بوده و عقالء 

 نیز موقفی بر خالف آن ندارند.

نفی  آیاتی که شود، و به طور کلی در تمامبنابراین عنوان ظلم در این آیات حمل بر معنای عرفی ظلم می

 ظلم از خداوند متعال شده است، همین معنای عرفی ظلم مراد است.

 

 مقدمه دوم: حقیقت ظلم نفی شده از خداوند متعال

و موقعیت است: مقام تکوین؛ مقام تشریع؛ و مقام تحکیم؛ مقام تکوین همان خداوند متعال دارای سه مقام 

مقام ایجاد ما سوی اهلل است. مقام تشریع همان مقام جعل و تشریع احکام )اعمّ احکام تکلیفی مانند ایجاب و 

مت است که تحریم، و احکام غیر تکلیفی( است. مقام تحکیم نیز همان مقام جزاء دادن و حکم کردن در روز قیا

فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا »شود )که این آیه شریفه اشاره به آن دارد تک تک اعمال عباد بدون استثناء بررسی می

ریع تکوین هم مرتبط با دنیا و هم مرتبط با آخرت بوده، و مقام تش (؛ مقام1«َو مَْن یَعْمَْل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ َشرّاً یََرهُ ﴿﴾یََرهُ 

فقط مرتبط با دنیا بوده، و مقام تحکیم نیز فقط مرتبط با آخرت است. اکنون سوال این است که نفی ظلم از 

 خداوند متعال در کدامیک از سه مقام فوق است؟

ست مناقشه ا رسد نفی ظلم از خداوند متعال در هر سه مقام است )هرچند تنها مقامی که محلّ به نظر می

ا بمتناسب  آنچه ت، یعنی آیا ظلم به معنای عرفی در مقام تکوین ممکن است؟(. البتهفقط ظلم در تکوین اس

ین . بنابرااست( بحث اصولی است مقام تشریع است )و ظلم در مقام تکوین و تحکیم، متناسب با مباحث کالمی

 اشت.دهد شود خداوند متعال تشریع ظالمانه )به معنای عرفی( نداشته و نخوااز این آیات استفاده می

ه کاضح است واشد؟ آیا تشریع ظالمانه در مورد خداوند متعال تصوّر دارد تا توسط این آیات نفی شده ب

 د.قصاص شو قاتل چنین تشریعی تصوّر دارد مانند اینکه حکم قصاص پدر قاتل جعل شود، و یا همسر یا برادر

فی شده ند متعال ات از خداونست، و توسط این آیدار ابنابراین تشریع ظالمانه در مورد خداوند متعال نیز معنی

 است.

 

                                                           

 .8و7. سورۀ الزلزال، آیۀ1
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 مقدمه سوم: نسبیت ظلم در تشریع

البته باید دقّت شود ظالمانه بودن یک قانون یا تشریع، امری نسبی است. پس ممکن است حکمی در یک 

ن غیر ظالمانه زمان ظالمانه و در زمان دیگر غیر ظالمانه باشد، و یا برای برخی مردم ظالمانه و برای دیگرا

باشد. به عنوان مثال اگر اکنون جریمه عبور از چراغ قرمز صد هزار تومان باشد ظالمانه نیست، امّا اگر چهل 

سال قبل این قانون جعل شده باشد ظالمانه است )زیرا این قیمت در آن زمان بسیار زیاد بوده است(. مثال دیگر 

انون مجازات اگر پنجاه هزار تومان باشد ظالمانه نیست، امّا بین اینکه در کشوری که درآمد مردم باال باشد، ق

مردمی که درآمد آنها یک صدم است این قانون ظالمانه است. شاهد بر نسبی بودن قوانین اینکه در برخی قوانین 

تا  3ساله تفاوت وجود دارد، و حتی بسیاری از قوانین شناور است مانند مجازات بین  50ساله و  16بین افراد 

سال. بنابراین قانون و مجازات و  5ماه تا  6سال زندان، و حتی گاهی بسیار شناور است مانند مجازات بین  6

 تشریع، مطلق نبوده و نسبی است.

 

 19/01/96  107ج

 بندی: نفی تشریع ظالمانه در شرعجمع

فی بوده و همان سلب با توجه به سه مقدمه مطرح شده که ظلم نفی شده از خداوند متعال به معنای عر

دار است )مانند امر به قبائحی مثل خیانت در امانت(، و حقّ عقالئی تبیعی است، و در تشریع الهی ظلم معنی

تشریع ظالمانه امری نسبی است که ممکن است در یک عصر تشریعی ظلم بوده و در عصر دیگر ظلم نباشد؛ 

ع در اسالم از زمان بعثت نبیّ اکرم صلّی اهلل علیه و آله شود. توضیح اینکه عصر تشریقاعده نفی ظلم ثابت می

سال طول کشیده است(. تشریع در اسالم  23شروع شده و تا زمان رحلت ایشان ادامه داشته است )زمان تشریع 

نام دارد. هیچیک از « مقطع تشریع»نیز در مکان شبه جزیره حجاز بوده است. مجموعه زمان و مکان تشریع 

ام شده در مقطع تشریع، ظالمانه نبوده است؛ امّا اگر یک تشریع در مقطع دیگری ظلم محسوب تشریعات انج

 شود، آیات شریفه فوق داللت بر نفی آن تشریع در آن مقطع دارند.

بنابراین اگر تشریعی در یک زمان ظالمانه محسوب شود، چنین تشریعی از خداوند متعال نفی شده است. 

از این موارد باشد. توضیح اینکه دیه قتل خطئی بر عهده « دیه قتل خطئی»گفته شود  به عنوان مثال ممکن است

قاتل نبوده )هرچند بسیار غنی باشد( و بر عهده عاقله قاتل است. مراد از عاقله همان اقرباء پدری قاتل هستند. 

و توسط اسالم امضاء شده ای( مرسوم بوده ممکن است این دیه بر عهده عاقله، قبل از اسالم )در جوامع قبیله

شریع آن اشکالی ندارد؛ امّا در این عصر ممکن است گفته ای ظالمانه نبوده لذا تباشد. این دیه در جوامع قبیله
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شود ظالمانه است که یک نفر در استرالیا بسیار غنی بوده و قتلی مرتکب شود، امّا دیه آن توسط طلبه فقیری در 

 ل به عنوان احتمال بیان شده، و جزمی نیست.قم پرداخت شود. البته این مثا

قاعده نفی تشریع ظالمانه نظیر قاعده نفی ضرر و نفی حرج است. قاعده نفی ضرر و حرج داللت بر نفی 

تشریع از کسی دارند که تکالیف و تشریعات برای وی ضرری و حرجی باشد. به عبارت دیگر تکلیفی برای آن 

کته باید توجه شود که در قاعده نفی ضرر و حرج، تشخیص ضرر و حرج اشخاص جعل نشده است. البته یک ن

کند؛ امّا در دهد روزه حرجی واجب نیست، امّا تعیین مصداق نمیدائماً به دست مکلف است. فقیه تنها فتوا می

ص قاعده نفی ظلم، تشخیص آن به دست مکلّف نیست بلکه ظالمانه بودنِ تشریع در یک عصر را فقیه باید تشخی

دهد. حتی ممکن است گفته شود در این موارد قول یک فقیه نیز دهد؛ زیرا عرف غالباً این امور را تشخیص نمی

حجّت نیست بلکه باید چند فقیه تشخیص دهند یک تشریع در این عصر ظالمانه بوده و معارضی هم نداشته 

خبره حجّت نیست و باید چند خبره نظر  باشند، تا حجّت بر نفی تشریع باشد. توضیح اینکه در مواردی قول اهل

دهند، مانند اینکه عمل جراحی یک بیمار دارای خطر مرگ بسیار باالیی باشد که باید چند پزشک در مورد 

عمل جراحی وی نظر دهند. مثال دیگر اینکه در یک تصمیم نظامی که بسیار مهمّ است، با صرف مشورت با یک 

ای به قول یک نفر اهل خبره نباید اعتماد شود، و باید لذا در موارد عدیدهشود. شخص خبره، تصمیم گرفته نمی

چندین خبره نظر دهند. با توجه به این نکته، بعید نیست در بحث قاعده نفی ظلم نیز تشخیص یک فقیه کافی 

ین موارد قول فقیه نباشد؛ زیرا این موارد مانند فتوا و استنباط نبوده و بسیار مهمّ است. بنابراین بعید نیست در ا

ای از فقهاء که معارض ندارد تشخیص دهند این حکم در این عصر واحد حجّت نبوده، و نیاز باشد مجموعه

 ظالمانه است، تا نفی چنین تشریعی شود.

 

 پنجم: قاعده حرمت ظلم

ده حرمت قاعده نفی ظلم که در نکته چهارم بررسی شد، ناظر به نفی ظلم از خداوند متعال بود؛ امّا قاع

رسد اختالفی در حرمت ظلم بین فقهاء شود، ناظر به ظلم انسان است. به نظر میظلم که در امر پنجم بررسی می

نباشد و شاید حرمت ظلم از ضرویات مذهب یا ضروریات دین باشد. به عنوان مثال وجوب صوم و حجّ و 

م بر بسیاری از محرّمات شرع مانند حرمت شرب خمر از ضرویات دین یا مذهب است. از آنجا که عنوان ظل

شد. به هر حال اشکالی نیست که « قاعده حرمت ظلم»خیانت و تهمت و غصب صادق است، لذا تعبیر به 

حرمت ظلم از بدیهیات و ضروریات است، و عالوه بر آن آیات و روایات عدیده نیز داللت بر حرمت ظلم 

 دارند:
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زِّلْ ِبهِ اِحشَ مَا ظَهََر مِْنهَا وَ مَا بََطنَ وَ الْإِثْمَ َو الَْبغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ َو أَْن تُشْرِكُوا بِاللَِّه مَا لَمْ یُنَقُلْ إِنَّمَا حَرََّم رَبَِّی الْفَوَ» .1

به غیر »همان تعدّی است. در مفهوم تعدّی « بغی»؛ مراد از 1«سُلْطَاناً وَ أَنْ تَقُولُوا َعلَى اللَّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ

 شود، مانند انسان ناطق است.بودن نیز نهفته است که گاهی ذکر هم می« حقّ

الْبَغِْی یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى وَ َینْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنَْکرِ وَ » .2

 نیز تعدّی و ظلم است.؛ مراد از بغی 2«تَذَكَّرُونَ

مراد از سبیل ؛ 3«أَلِیمٌ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظِْلمُوَن النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ» .3

 کنند.است. پس عذاب الیم برای کسانی است که ظلم می« مؤاخذه»در این آیه شریفه 

؛ از این آیه شریفه 4«لَّذِینَ یَأْكُلُوَن أَْموَالَ الْیَتَاَمى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُُلونَ فِی ُبطُوِنِهمْ نَاراً َو سَیَصْلَوَْن سَعِیراًإِنَّ ا» .4

شود در بطن کسی که ظلم کند، نار است. این مطلب معنی عرفی آیه است که ظلم حرام استفاده می

 اب ظلم حرام است.نیز از ب« اکل مال یتیم»است، و 

 است. یکی از محرّمات شرعی« ظلم به مردم»شود که به هر حال از این آیات به وضوح استفاده می

 

 20/01/96  108ج

 تحدید معنای ظلم محرّم

 ده، امّاشظلم  ظلم به مردم یکی از محرّمات شرعیه است. در کلمات فقهاء به مناسبت اشاره به حرمت

و « اءغن»و « غیبت»تحدید نشده است. فقهاء بسیاری از عناوین محرّمه مانند هیچگاه معنای ظلمِ حرام 

اند د نکردهاند، امّا معنای ظلم که از گناهان کبیره است را تحدیرا تحدید و مشخّص نموده« هجو»و « سرقت»

ت(. پس سشده ا)حداقلّ در کتاب حدائق و جواهر و مکاسب محرّمه شیخ، در مورد تحدید معنای ظلم بحثی ن

 د.راجعه شومقهاء فباید برای تعیین معنای ظلم حرام به کلمات دیگر و مرتکازات و مدالیل التزامی عبارات 

 

 نظر مشهور: سلب حقّ شرعی

شود که ظلم حرام در ارتکاز آنها، ظلم به معنای عرفی نیست با مراجعه به برخی کلمات فقهاء، روشن می

به عنوان مثال عناوین محرّمه بسیاری در فقه ذکر شده که از اصناف  بلکه سلب حقّ شرعی، ظلم حرام است.

                                                           

 .33. سورۀ االعراف، آیۀ1

 .90. سورۀ النحل، آیۀ2

 .42. سورۀ الشوری، آیۀ3

 .10. سورۀ النساء، آیۀ4



 222.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

222 

 

شیعه « مؤمن»اضافه شده است. مراد از « مسلم»و یا « مؤمن»است. در تمام این عناوین قیدی مانند « ظلم»

مسلم مسلمان غیر شیعه است )البته اگر مسلم در مقابل شیعه باشد؛ امّا اگر « مسلم»اثنی عشری بوده، و مراد از 

باشد(. به عنوان مثال یکی از عناوینی که به تنهایی ذکر شود، شامل مسلمان شیعه و مسلمان غیر شیعه می

حرام است. فقهاء در شمارش عناوین حرامی که « قتل مسلم»است که در کلمات فقهاء « قتل»مصداق ظلم است 

و « غیبت مؤمن»و « قتل مسلم»انند حرمتِ اند ممصداق ظلم هستند، همیشه از قید مؤمن یا مسلم استفاده کرده

نمیمه »، و «بهتان به مؤمن»و « إخافه مؤمن»و « هجاء مؤمن»و « اهانت مؤمن»و « لعن مؤمن»و « سبّ مؤمن»

و « تصرّف در مال مسلم»و « غشّ با مسلم»)یعنی قهر و دوری از مؤمن( و « هجر مسلم»و « بین مؤمنین

موارد قید دارای مفهوم است. یعنی مثالً غیبت غیر شیعه حرام نیست، و اضرار  ، که در تمام این«اضرار به مسلم»

 به کافر حرام نیست.

ت ام به دسلم حرظبا توجه به این عناوین و اضافه شدن قید مسلم یا مؤمن به آنها، ارتکاز فقهاء از 

ناوین عقیید این ده شد(. از تآید. توضیح اینکه معنای عرفی ظلم، سلب حقّ است )که مراد از حقّ توضیح دا ِمی

ی ر ظلم عرفآید که ظلم عرفی حرام نیست بلکه ظلمی اخصّ از آن حرام است )اگبه مسلم یا مؤمن به دست می

قّ حسلب »ست رام اححرام باشد، باید تصرّف در مال غیر مسلم هم حرام باشد(. بنابراین نزد فقهاء ظلمی که 

ت، ثابت نیس که حقّی عرفی بوده و شرعیت آن« حقّ تألیف»مانند است. به عنوان مثال سلب حقّی « شرعی

 ست.باشد؛ زیرا فقط سلب حقّ شرعی حرام احرام نمی

 

 نسبت ظلم حرام و ظلم عرفی، عموم و خصوص من وجه است

، عموم و خصوص من وجه است. توضیح اینکه ماده افتراق ظلم «ظلم محرّم»و « ظلم عرفی»نسبت بین 

غیر مسلمان است. به عنوان مثال سنگ زدن به شیشه خانه غیر مسلمان، ظلم عرفی هست امّا  عرفی، اضرار به

ظلم شرعی نیست. ماده افتراق ظلم محرّم، حقّ مارّه است. به عنوان مثال فرض شود شخصی از کنار باغی عبور 

شرعی بوده و حرام هست امّا نموده و بخواهد از میوه آن استفاده کند، امّا صاحب باغ مانع شود. این منع، ظلم 

. ماده اجتماع نیز مواردی مانند اضرار به مسلمان است، که هم ظلم عرفی بوده و هم ظلم 1ظلم عرفی نیست

 محرّم است.

اند، و ممکن است علّت آن مشکالتی باشد که در ذهن فقهاء فقهاء به طور مفصّل وارد این بحث نشده

شود ظلم از محرّمات شرعیه بوده و مراد هر حال از کلمات فقهاء استفاده میوجود داشته و قابل التزام نیست. به 

حقّ فسخ در »شود. به عنوان مثال همان سلب حقّ شرعی است. حقوق شرعیه تقسیم به تأسیسیه و امضائیه می
                                                           

 ست.اشته ا. بنابر نظر برخی فقهاء که حقّ المارّۀ حقّی شرعی بوده و قبل اسالم بین عرف و عقالء چنین حقّی وجود ند1
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 از« حقّ تحجیر»از حقوق شرعیه تأسیسیه است؛ و « حقّ مارّۀ»و « حقّ فسخ خیار مجلس»و « خیار حیوان

 حقوق شرعیه امضائیه است.

معاهد؛ و  أمن؛ کافردانند: کافر ذمّی؛ کافر مستمثال دیگر اینکه فقهاء غیرمسلمان )کافر( را چهار دسته می

سم اول قز سه اکافر حربی؛ کافر حربی، کافری نیست که در حال جنگ با مسلمین است، بلکه کافری است که 

بی کافر حر ر یعنیخوئی و تبریزی در عصر حاضر فقط یک قسم از کفانباشد. در نظر برخی فقهاء مانند محقّق 

موال غیر اشوند. طبق فتوای فقهاء، تملّک وجود دارد. پس تمام کفّار در عصر حاضر کافر حربی محسوب می

وده ا جعل نممان رمسلمان یعنی کافر حربی، جائز است. یعنی شارع برای مسلمین حقّ تصرّف در اموال غیرمسل

ه، و شرعی شد ک حقّیکه عقالء و عرف عامّ چنین حقّی را قبول ندارند. بنابراین تصرّف در اموال آنها  است،

 ار حرامیکده و سلب آن ظلم بوده و حرام است. یعنی اگر کسی این حقّ را از مسلمانی سلب نماید، ظلم کر

 مرتکب شده است.

 

 نظر مختار: سلب حقّ عقالئی

شود. به نظر یشاره محرام، بحثی مرتبط با فقه است، که به طور اجمال به آن اتبیین و تحدید معنای ظلم 

ار رفته، که به ک« ظلم»و « بغی»رسد ظلم محرّم همان ظلم به معنای عرفی است. در آیات فوق نیز عنوان می

 ود.شداللت بر حرمت ظلم عرفی دارد؛ زیرا عناوین اخذ شده در خطاب باید حمل بر معنای عرفی 

لّه و آیات دیگری نیز داللت بر حرمت ظلم دارند، امّا اختالفی در معنای آنها وجود داشته، لذا مطرح اد

وَ الَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ مَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ َأوْلِیَاءَ ثُمَّ »نشدند. به عنوان مثال در آیه شریفه 

به معنای میل کردن است. پس آیه شریفه داللت بر حرمت رضای باطنی به ظلم دیگران « رکون»، 1«نْصَُرونالَ تُ

است. بنابر این احتمال، آیه شریفه داللت « شرک»در این آیه شریفه، « ظلم»اند مراد از دارد. البته برخی فرموده

 بر حرمت ظلم ندارد.

 ذا ممکنلاست. این عنوان قابل تخصیص نیست، « ظلم» به هر حال یکی از عناوین محرّمه در شرع

لم را به ت مطلق ظ، حرمنیست ظلم به مسلمان حرام بوده، امّا ظلم به بودایی حرام نباشد. فقهاء در مباحث فقهی

ی نبوده انه عقالئاند، که آن موارد مورد قبول نیست. یعنی هیچیک از امثله مذکور، تشریع ظالماموری نقض کرده

 است.

                                                           

 .113لهود، آیۀ. سورۀ ا1
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در نتیجه ظلم به معنای عرفی حرام است؛ زیرا این قاعده کلی وجود دارد که اگر عنوانی در یک خطاب 

« ظلم»اخذ شود، باید حمل بر معنای عرفی شود. پس ظلم و بغی به هر انسانی از محرّمات الهی بوده، و عنوان 

 یک عنوان آبی از تخصیص است.

 

 21/01/96  109ج

 جهت دهم: معرفت بشری

ث در معرفت و شناخت بشری است. ابتدا یک مقدمه برای شروع بحث مطرح شده و سپس به بررسی بح

 پردازیم:نظریه حساب احتماالت شهید صدر می

 

 مقدمه

ابتدا باید دلیل طرح این نظریه توسط شهید صدر، در علم اصول بیان شده، و سپس محلّ نزاع تبیین شود. 

 شود:شهید صدر در معرفت بشری بررسی میبعد از مقدمه، نظر مشهور و نظریه 

 

 اول: علّت طرح این بحث در علم اصول

دانند. یعنی نباید برای استنباط حکم اعتبار میاخباریون برای استنباط احکام شرع، استدالل عقلی را بی

قلی مانند شرعی، به دلیل عقلی رجوع شود، نه رجوع مستقیم و نه رجوع غیرمستقیم. رجوع مستقیم به دلیلی ع

اینکه با دلیل عقلی وجوب مقدمه واجب ثابت شود، و رجوع غیرمستقیم مانند اینکه در استنباط حکم شرعی از 

قواعد و مسائل علم اصول استفاده شود؛ زیرا مسائل علم اصول با دلیل عقلی ثابت شده است. پس دلیل مخالفت 

دلیل عقلی برای استنباط احکام شرع را جائز اخباریون با علم اصول، این است که رجوع غیرمستقیم به 

دانند. در نظر آنها دلیل عقلی دانند. اخباریون تنها راه استنباط احکام شرع را رجوع به کتاب و سنّت مینمی

کنند. شاهد اینکه در علومی که در آنها از دلیل عقلی اعتباری دلیل عقلی ذکر میاعتبار است، و شاهدی بر بیبی

شود )در بین علوم حوزوی، در سه علم فلسفه و علم کالم و علم اصول، از دلیل عقلی استفاده یاستفاده م

شود( بسیار اختالف و نزاع است. اختالف در تمام مسائل آن علوم وجود داشته و این اختالف در حدّی است می

قول به اصالت « الوجود و الماهیۀ اصالۀ»که تمام احتماالت ممکنه قائل پیدا کرده است )به عنوان مثال در مسأله 

وجود و قول به اصالت ماهیت و قول به اصالت هر دو نیز مطرح شده است(. این اختالف از استدالل عقلی 

شد، اختالفات کمتری به وجود ناشی شده، و حتی اگر در این سه علم فقط اظهار نظر شده و استدالل نمی
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اند. پس در نظر آنها اعتباری دلیل عقلی مطرح کرده و باور داشتهبی آمد. این شاهدی بود که اخباریون برایمی

 دلیل عقلی قابل اعتماد و اتّکاء نیست.

علمای اصولی در مقابل اخباریون، دلیل عقلی را معتبر دانسته، و در صدد توجیه این اختالف و نزاع در 

یت قواعد علم منطق، سبب اختالف شده اند. برای توجیه این اختالف گفته شده عدم رعاعلوم عقلی برآمده

است. یعنی در نزاع در مسائل علوم عقلی هر طرف نظر خود را صحیح دانسته و اشتباه طرف مقابل را به سبب 

 عدم رعایت قواعد منطق دانسته است.

شهید صدر در نزاع بین اخباریون و اصولیون، نظر اخباریون را ترجیح داده است. ایشان فرمود قواعد 

طق به نحو کبرا و تطبیق آنها بر صغریات، بدیهی است یا نظری؟ اگر گفته شود قواعد منطقی بدیهی است، من

پاسخ این است که خطا در بدیهیات راه ندارد و این مطلب مورد قبول اصولیون و منطقیون است، پس چرا این 

بدیهی است، پاسخ این است که همه اختالف وجود دارد؟ و اگر گفته شود برخی قواعد منطقی نظری و برخی 

ای برای بررسی صحّت ای برای بررسی صحّت قواعد نظری منطقی، وجود دارد؟ یعنی ضابطهچه مالک و قاعده

کبرای نظری منطقی نیست. بنابراین نظر اخباریون صحیح بوده و اختالف بسیاری وجود دارد و ناشی از رعایت 

 ه کالم منطقیون و فالسفه در باب معرفت بشری صحیح نیست.نشدن قواعد منطقی نیست. سپس ایشان فرمود

 

 «شناخت»و « معرفت»دوم: توضیح 

رود، توضیح داده شود. که به صورت مترادف به کار می« شناخت»و « معرفت»قبل از ورود به بحث باید 

یعنی حداکثر که مفهوم روشنی دارد، دارای پنج قسم استقرائی است )« ادراک»در علم حکمت و منطق عنوان 

پنج ادراک وجود دارد؛ زیرا یک مورد یعنی ادراک وهمی اختالفی بوده و چهار مورد دیگر اتّفاقی است(: ادراک 

حسّی؛ ادراک تخیّلی؛ ادراک وهمی؛ ادراک عقلی؛ ادراک حضوری؛ در مورد ادراک وهمی اختالف وجود دارد 

جود دارد؟ نظر مختار این است که ادراک وهمی وجود ادراک پنجمی هم و که آیا عالوه بر چهار ادراک مذکور،

شود. پس فقط ادراک عقلی دارد. به هر حال فقط ادراک عقلی از بین این ادراکات، در بحث معرفت بررسی می

 محلّ بحث است، که باید توضیح داده شود:

 معرفت در نظر اصولیون و منطقیون

م فارق بین انسان و حیوان است. یعنی در تمام قوای دیگر دارد که تما« قوه عاقله»ای به نام انسان قوّه

صورۀ »دارد. تصوّر به معنای « تصدیق»و « تصوّر»انسان و حیوان مشترک هستند. ادراکات قوه عاقله دو قسم 

بوده )که هر دو تعبیر صحیح است امّا بر دو مبنای « حضور صورۀ الشیء عند العقل»و یا « الشیء عند العقل
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، همان مفاهیم این اشیاء نزد عقل «عدد»، یا «انسان»، یا «عدم»، یا «وجود»ه عنوان مثال تصوّر مختلف(؛ ب

است. توضیح اینکه قضیه سه نوع است: محسوسه؛ و مسموعه؛ و معقوله؛ « اذعان به نسبت»است. تصدیق نیز 

به نسبت موجود در قضیه قضیه معقوله سه جزء دارد: تصوّر موضوع؛ و تصوّر محمول؛ و نسبت؛ تصدیق، اذعان 

معقوله است. به هر حال معرفت بشری در نزد حکماء و منطقیون، منحصر در تصوّر و تصدیق است. بنابراین 

 اداراکات دیگر، معرفت نیست.

 

 معرفت در فلسفه جدید

شناسی یا فلسفه جدید، منحصر در تصدیق است. همانطور که گفته شد قضیه معرفت بشری در علم معرفت

شود. مراد از قضیه در کالم می« قضیه»وله سه جزء دارد، و در علم معرفت شناسی جدید از معرفت تعبیر به معق

ای است که مقارن تصدیق است، ای است که نسبت موجود در آن، متعلّق تصدیق است. پس مراد قضیهآنها قضیه

دارد که هر دو قسم داخل « زمیتصدیق ج»و « تصدیق ظنّی»و خودِ قضیه مراد نیست. تصدیق نیز دو قسم 

 محلّ بحث است.

 

 معرفت در نظر مختار

رسد متعلّق تصدیق، خودِ قضیه است نه نسبت موجود در قضیه معقوله، لذا قضیه در کالم به به نظر می

ای است که تصدیق به آن تعلّق گرفته، و تفاوتی ندارد که آن قضیه ایجابی یا سلبی باشد، و کلی یا معنای قضیه

متعلّق تصدیق در نظر مشهور، نسبت است لذا در قضیه سالبه به مشکل و  جزئی باشد، و حملیه یا شرطیه باشد.

اند، امّا بر مبنای مختار چه سالبه باشد چه موجبه باشد، به هر حال قضیه است، و مشکلی توجیه روی آورده

 نیست.

شود به ت؛ امّا از آن با عنوان قضیه تعبیر میاس« تصدیق»به دقّت همان « شناخت»بنابراین در نظر مختار، 

 شناسی دارد.دلیل رواجی که این عنوان در معرفت

 

 سوم: تقسیمات تصدیق در منطق

شناسی فقط شود، امّا در معرفتهمانطور که توضیح داده شد معرفت در منطق شامل تصوّر و تصدیق می

 شود.سی میشامل تصدیق است، لذا فقط تصدیق در کالم منطقیون برر
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تصدیقات در افق ذهن انسان، در علم منطق ممکن است متولّد از تصدیقات دیگر باشد یا نباشد. 

)یا تصدیقات نظریه( نام دارند؛ و تصدیقاتی « تصدیقات مکتسبه»تصدیقاتی که متولدّ از تصدیقات دیگر باشند 

بنابراین هر قضیه که متعلّق تصدیق است، نام دارند. « تصدیقات بدیهیه»که متولّد از تصدیقات دیگر نباشند 

 ممکن است نظری یا بدیهی باشد.

در علم منطق در تصدیقات غیر متولّد، خطا راه ندارد )نه اینکه این تصدیقات خطاناپذیر باشند بلکه به 

عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده است که خطا در این تصدیقات راه ندارد(. یعنی اگر عواملی خارج ذهن 

شود. سپس شش قسم برای تصدیقات بدیهیه به حسب الت نکند، ذهن در تصدیقات اولیه دچار خطا نمیدخ

؛ و «االربعۀ زوجٌ »؛ و فطریات مانند قضیه «الکلٌّ اعظم من جزئه»استقراء شمرده شده است: اولیات مانند قضیه 

؛ و متواترات مانند «وزنده استآتش س»؛ و تجربیات مانند قضیه «خورشید نورانی است»مشاهدات مانند قضیه 

 ؛«نور ماه مستفاد از خورشید است»؛ و حدسیات مانند قضیه «کعبه در شهر مکّه است»قضیه 

دهد، و این معارف انسانی بدیهی هستند. به عبارت دیگر این در این شش قسم از قضایا خطایی رخ نمی

 هستند. ها از عصمت برخوردار بوده و مطابق واقع )یعنی صادق(گزاره

 

 26/01/96  110ج

است، و در « علم»همانطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، مراد از معرفت و شناخت نزد منطقیون 

یعنی ادراک عقلی ما از اشیاء « صورۀ الشیء عند العقل»است. تعریف علم در منطق « تصدیق»شناسی معرفت

است. منطقیون نوعاً در تعریف « تصدیق»و « صوّرت»است. در علم منطق ادراک عقلی یا علم دارای دو قسم 

اند، و گاهی در تصوّر از تعریف علم استفاده کرده و گاهی در تعریف تصدیق نیز از تعریف علم استفاده نموده

شناسی فقط از تصدیق بحث شده است، و در علم معرفت«. التصدیق هو االذعان بالنسبۀ»اند تعریف تصدیق گفته

ای از تصدیقات است نه در تصوّرات، لذا در این بحث تالف بین شهید صدر و مشهور در پارهاز سوی دیگر اخ

 نیز فقط از تصدیقات بحث شده، و از تصوّرات بحث نخواهد شد.

در علم منطق تصدیق همان اذعان یا اعتقاد به نسبت است. مراد از نسبت در این تعریف، نسبت موجود در 

ای است که جود در مرتبه تعقّل یا تخیّل( است. بنابراین مراد از قضیه همان قضیهقضیه معقوله )یعنی نسبت مو

نسبت موجود در آن متعلّق اذعان و تصدیق است )و در نظر مختار، نفسِ قضیه متعلّق اذعان بوده، لذا مراد از 

 ای است که متعلّق اذعان است(.قضیه همان قضیه
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 تصدیق بدیهی و نظری

د تصدیق ر مورعلم منطق، تقسیم به بدیهی و نظری شده است. البته تقسیم اصلی د تصدیق یا قضیه در

ی صدیق بدیهای است که متعلّق تاست، و تقسیم قضیه به اعتبار تصدیق به آن است. یعنی قضیه بدهیه، قضیه

هی، به ی و بدیظرای است که متعلّق تصدیق نظری است. بنابراین تقسیم قضیه به نبوده؛ و قضیه نظریه نیز قضیه

 لحاظ تصدیق است. پس باید تصدیق بدیهی و نظری تبیین شود.

 ، در افققات دیگردر علم منطق، تصدیقی است که بدون تولّد از تصدی« تصدیق اوّلی»یا « تصدیق بدیهی»

یا « ظرینتصدیق »ای است که دارای تصدیق غیرمتولّد باشد؛ و نفس پیدا شود. پس قضیه بدیهیه نیز قضیه

صدیق تیق از تصدیقی است که متولّد از دو تصدیق دیگر است )در منطق هیچگاه یک تصد« تصدیق اکتسابی»

ای است که متعلّق تصدیق شود(. پس قضیه نظری نیز قضیهشود بلکه از دو تصدیق متولّد میواحد، متولّد نمی

 متولّد است.

 

 تصدیق یقینی و غیریقینی

. 1نیز شده است« ظنّی»یا « غیر یقینی»و « یقینی»ر منطق، تقسیم به تصدیق )اعمّ از بدیهی و نظری( د

اکنون به طور اجمال یقین یا تصدیق یقینی در علم منطق توضیح داده شده، و توضیح مفصّل آن به آینده موکول 

 است. پس تصدیق در« اعتقاد جزمی مطابق واقع و ثابت»شود. تعریف تصدیق یقینی یا یقین در علم منطق می

 علم منطق، سه ویژگی دارد:

 گر در یکا. پس الف. جزمیت اعتقاد: یقین یک اعتقاد جزمی است لذا اعتقاد ظنّی از تعریف خارج است

عتقاد گر کسی اثال امقضیه احتمال خالف )ولو بسیار ضعیف( داده شود، یقین به آن محقّق نشده است. به عنوان 

ین ید یک یقالت زفسق وی را بدهد، در این صورت اعتقاد به عد به عدالت زید داشته، و یک در هزار احتمال

 نبوده و اعتقادی ظنّی است.

ست. از تعریف ارج اخب. مطابقت با واقع: یقین اعتقادی است که مطابق واقع باشد، لذا اعتقاد غیرمطابق 

، در این اسق باشدید فزقع به عنوان مثال اگر کسی اعتقاد به عدالت زید داشته و احتمال خالف ندهد، امّا در وا

 صورت یقین محقّق نشده است بلکه جهل مرکب محقّق شده است.

                                                           

ا شامل زیر ؛است «یظنّ »تر از دقیق «یقینیغیر»البته تعبیر هر تصدیقی چه نظری چه بدیهی، ممکن است یقینی یا ظنّی باشد.  ،منطق. درعلم 1

ی الف معناخ حاین اصطال امّا ؛ستا« یر مطابقغقطع »شامل نیز ظنّی  ، تصدیقاصطالح منطقیون شود. البته هرچند درمیقطع غیر مطابق هم 

 علم اصول است.ظنّ در اصطالحی 
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ج. ثابت بودن: یقین اعتقادی است که ثابت باشد، لذا امر قابل زوال، خارج از تعریف است. پس اعتقاد 

وان مثال کسی که جزمی مقلّدین )اعمّ از احکام شرعی( قابل زوال بوده )یعنی ثابت نیست( و یقین نیست. به عن

 حسن ظنّ به پدر یا رئیس قبیله داشته، و از گفتار آنها به جزم برسد، در این صورت یقین ندارد.

 

 مقام اول: قضایای بدیهیه

ای است که متعلّق تصدیق بدیهی باشد. همانطور که گفته شد در این بحث مراد از قضیه بدیهیه، قضیه

ضیه بدیهیه نیز دو قسمِ یقینی و غیریقینی دارد. در منطق ارسطویی بر همان تصدیق به آن قضیه است. ق« قضیه»

 های یقین هستند:حسب استقراء شش قسم قضیه یقینی بدیهی وجود دارد که دارای تمام ویژگی

اجتماع ». اولّیات: قضایایی که تصوّر موضوع و محمول برای تصدیق به آن قضیه کافی است، مانند 1

 ؛«النقیضین محالٌ 

فطریات: قضایایی که قیاس آنها در خودِ آن قضایا وجود دارد. در نظر برخی فطریات به قضایای اوّلی . 2

 ؛«االربعۀ زوجٌ»گردد، امّا در نظر مشهور فطریات مستقلّ از اوّلیات است. قضیه فطری مانند برمی

الشمس »هری شود. مثال برای حسّ ظا. مشاهدات: قضایایی که به حسّ ظاهری یا باطنی درک می3

 باشد؛می« من اآلن خوشحال هستم»، و مثال برای حسّ باطنی «طالعۀٌ 

 ؛«السقمنیا مسهل»اند، مانند . تجربیات: قضایایی که احساس نشده بلکه تجربه شده4

نور القمر مستفیضٌ من نور »اند، مانند . حدسیات: قضایایی است که از یک حدس استفاده شده5

 ؛«الشمس

 «.الکعبه فی مکّۀ»مانند قضیه . متواترات: 6

در نظر شهید صدر فقط دو قسم اول از بدیهیات یقینیه، بدیهی بوده؛ و چهار قسم اخیر نظری هستند. یعنی 

 فقط اولیات و فطریات از قضایای یقینی بدیهی هستند.

 

 27/01/96  111ج

 نقد شهید صدر بر قضایای بدیهیه

دارد که بدیهی منحصر در دو قسم اوّلیات و فطریات است  شهید صدر بر نظریه منطق ارسطویی اشکالی

)یعنی اوّلیات و فطریات دو قسم مستقلّ و بدیهی هستند(. امّا مشاهدات و حدسیات و مجربات و متواترات از 
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شود. بنابراین واسطه در قضایای نظری است یعنی علم ثانوی بوده که با حساب احتماالت یقین به آنها پیدا می

 ه آنها، حساب احتماالت است که توضیح آن خواهد آمد.یقین ب

 

 اشکال اول: حساب احتماالت، قضیه نیست

شناسی ندارد؛ زیرا به هر حال این حصر بدیهیات در دو یا شش قسم، تأثیر چندانی در مباحث معرفت

شود، تنها به معنی ارد میتمام اقسام ششگانه از یقینیات خواهند بود. بنابراین اگر نقدی به این کالم شهید صدر و

 شناسی ندارد.اشکال در کالم ایشان بوده و تأثیری در بحث معرفت

تعلیقه اول این است که کالم ایشان منافاتی با کالم مناطقه ندارد؛ زیرا اگر چهار قسم اخیر از یقینیات 

که قضیه بدیهیه در منطق، بدیهیه، با واسطه حساب احتماالت ثابت شود، باز هم بدیهی خواهد بود. توضیح این

ای است که متولّد از قضایای دیگر نباشد، هرچند با واسطه حساب احتماالت به دست آید. نظیر مجرّبات قضیه

آید، امّا متولّد از قضایای دیگر نبوده و بدیهی که در منطق هرچند با واسطه تجربه و تکرار عمل به دست می

پیدایش یک قضیه، موجب نظری شدنِ قضیه نیست. پس بر اساس هستند. بنابراین صرف وساطت امری در 

 تعریف مناطقه نیز تمام اقسام ششگانه از بدیهیات خواهند بود.

داند بلکه قائل شهید صدر نیز در تبیین حساب احتماالت، قضیه حاصل از آن را تولّد قضیه از قضیه نمی

الم منطقیون ندارد، و شاید ایشان گمان کرده مراد از بدیهی به توالد ذاتی است. بنابراین کالم ایشان منافاتی با ک

این است که تصوّر موضوع و محمول برای تصدیق کافی بوده و نیاز به واسطه دیگری نیست؛ لذا اشکال نموده 

 در این چهار قسم نیاز به واسطه حساب احتماالت بوده و اینها بدیهی نیستند.

 

 تاشکال دوم: رجوع فطریات به اوّلیا

تعلیقه دوم بر کالم منطقیون وارد است، و از آنجا که کالم منطقیون مورد قبول شهید صدر است، بر کالم 

باشد، و شهید صدر باشد. فطریات در علم منطق یک قسم مستقلّ از اوّلیات و قسیم آنها میایشان هم وارد می

 لیات دو قسم و دو سنخ از قضیه هستند.گردد بلکه فطریات و اوّنیز پذیرفته که فطریات به اوّلیات برنمی

رسد فطریات قسم مستقلّی در عرض اوّلیات نیستند، بلکه ممکن است رجوع به اوّلیات نموده و به نظر می

باشد، در این صورت « ما ینقسم الی المتساویین»یا ممکن است نظری باشند. توضیح اینکه اگر زوج به معنی 

وّر موضوع و محمول برای تصدیق به آن کافی است؛ و اگر به معنی دیگری )مثالً این قضیه از اوّلیات بوده و تص
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االربعۀ ینقسم الی »همان معنی ارتکازی( باشد، آن قضیه یک قضیه نظری خواهد بود و استدالل نیاز دارد که 

 ، و این یک قیاس است.«متساویین و کلّ ما ینقسم الی متساویین زوجٌ، فاالربعۀ زوجٌ 

 

 م: قضایای نظریهمقام دو

تمام تصدیقات در علم منطق داخل در یکی از دو قسم بدیهی و نظری است، یعنی هر تصدیقی یا متولّد از 

تصدیقات دیگر است، یا متولّد نیست. دقّت شود برای نظری شدن یک قضیه باید تولّد از قضیه دیگر داشته 

ه عنوان مثال برای تصدیق به اینکه زید در اتاق است، باشد، نه اینکه ناشی از امری غیر قضیه و تصدیق باشد. ب

باید رفت و درب اتاق را باز نموده و یا چراغ را روشن کرد، امّا این امور تصدیق و قضیه نیستند لذا یقین به 

 وجود زید در اتاق نظری نبوده بلکه بدیهی یعنی غیرمتولّد از قضیه و تصدیق دیگر است.

 

 نطقطرق حصول تصدیق در علم م

قضیه و تصدیق )اعمّ از یقینی و غیریقینی( در علم منطق، بر حسب استقراء از طریق سه حجّت و استدالل 

 شود:حاصل می

الف. استقراء: اگر از بررسی برخی افراد، تصدیق کلی به تمام افراد پیدا شود، این تصدیق از را ه استقراء به 

در مدرسه وجود دارد، و از بررسی نود قضیه )زید زبان  دست آمده است. به عنوان مثال فرض شود صد طلبه

داند، ...( معلوم شود تمام صد طلبه مدرسه توانایی تکلّم به زبان عربی را داند، عمرو زبان عربی میعربی می

افراد دارند. این قضیه از راه استقراء به دست آمده که استقراء نیز باید ناقص باشد، زیرا اگر استقراء تامّ شود از 

 قیاس است.

ب. تمثیل: به عنوان مثال فرض شود عمرو دزد است، و یقین به قضیه زید دزد است نیز پیدا شود. توضیح 

اینکه استدالل شود بر دزد بودنِ زید به اینکه عمرو دزد بوده و تمام کارهای زید مانند عمرو است )مانند اینکه 

زند، و یک دسته کلید به کمر دارد، و عینک دودی به چشم می زید نیز مانند عمرو شب از خانه بیرون رفته، و

 آید(. یقینِ به دزد بودنِ زید از راه تمثیل به دست آمده است.کم از خانه بیرون می

استقراء و تمثیل در علم منطق فاقد اعتبار بوده و حتی اگر قضایای اولیه یقینی باشند )مثالً نود قضیه 

همه یقینی بوده؛ و چند قضیه در مثال تمثیل نیز که عمرو دزد است و زید شبیه وی ابتدایی در مثال استقراء، 

 رود و ... همه یقینی باشند(، نتیجه استقراء و تمثیل یقینی نخواهند بود.شب از خانه بیرون می
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 باشد. قیاس چهار شکل دارد کهج. قیاس: قیاس استداللی است که دارای صغری و کبری و نتیجه می

بودنِ شکل اول بدیهی بوده، و سه شکل دیگر نیز رجوع به شکل اول دارند. در یک قیاس، صغری دارای منتج 

شود. به عنوان مثال و کبری دارای اکبر و وسط است، و نتیجه نیز از اصغر و اکبر تشکیل میاصغر و وسط بوده، 

و اکبر همان « زید»، اصغر همان «ستزید انسان است، و هر انسان فناپذیر است، پس زید فناپذیر ا»در قیاس 

 است.« انسان»و وسط همان « فناپذیر بودن»

همانطور که گفته شد استقراء و تمثیل در علم منطق مفید یقین نیست، و تنها راه مفید یقین همان قیاس 

نیاً صغری و است. البته هر قیاسی نیز در منطق مفید یقین نیست بلکه باید اوالً شکل قیاس شکل اول بوده، و ثا

کبری نیز باید یقینی باشند. شکل مرتبط با صورت، و صغری و کبری مرتبط با ماده استدالل است. یقینی بودنِ 

و یا نتیجه قیاسی باشند که مقدّمات آن یقینی صغری و کبری به این است که آنها یکی از بدیهیات ششگانه بوده، 

می است در قالب قیاس و از بدیهیات یا نظریاتی که نتیجه یک بدیهی هستند. بنابراین علم یقینی در منطق عل

 برهان است، تشکیل شده باشد. برهان نیز قیاسی است که صغری و کبرای آن یقینی است.

در نتیجه در منطق ارسطویی، فقط هفت قسم قضیه یقینی وجود دارد که شش قسم آنها بدیهی، یک قسم 

 نیز نظری )یعنی نتیجه برهان( است.

 

 شکال مشهور: وجودِ نتیجه در شکمِ کبرای قیاسا

بر کالم مناطقه دو اشکال شده، که اشکال اول مشهور بوده و قبل از شهید صدر مطرح شده و مورد قبول 

 ایشان واقع شده است؛ و اشکال دوم از شهید صدر است.

است. اشکال شده که  «برهان»اشکال مشهور این است به این کالم مناطقه است که علم یقینی نظری فقط 

شود که قیاس مفید علم نیست؛ زیرا همیشه نتیجه در دلِ کبرا وجود دارد. به عنوان مثال در با دقّت معلوم می

، اگر یقین به کبرا باشد که هر انسانی «زید انسان است، و هر انسانی فناپذیر است، پس زید فناپذیر است»قیاس 

یری زید هم وجود داشته باشد، و اگر نه یقین به کبرای کلی وجود نخواهد فناپذیر است، پس باید یقین به فناپذ

داشت. پس باید در مرتبه سابق، یقین به فناپذیری زید باشد، لذا نتیجه از کبرا به دست نیامده، بلکه کبرا از نتیجه 

. بنابراین چنین به دست آمده است! یعنی اگر ظنّ به فناپذیری زید باشد، یقین به کبرا وجود نخواهد داشت

کند. این اشکال مشهور را شهید صدر نیز قبول نموده که قیاس فقط موجب برهانی هیچگاه افاده علم جدید نمی

 رسد این اشکال وارد است.التفات است. به نظر می
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 اشکال شهید صدر: حساب احتماالت نیز موجب یقین است

ید ناشی از استقراء ناقص است که مبتنی بر اشکال دوم از شهید صدر است که یقین جدید و علم جد

 حساب احتماالت است.

 

 28/01/96  112ج

بیان منطقیون در شمارش قضایای یقینی، موجب نگرانی شهید صدر شده و ایشان را به پیدا کردن راهی 

خواهد  برای تحصیل یقین واداشت. با حصر قضایای یقینی در هفت قسم فوق، کمتر قضیه یقینی برای انسان باقی

آید )خصوصاً با مبنای ایشان که بدیهیات را ماند؛ زیرا با قضایای ششگانه بدیهیه تعداد اندکی برهان به دست می

لذا ایشان برای تحصیل یقین  داند( و بیشتر ادراکات انسان از مشاهدات و تجربیات است.منحصر در دو قسم می

 ات ششگانه و قضیه یقینی نظری( نباشد.به دنبال راه دیگری رفت که از آن هفت قسم )بدیهی

برای توضیح مبنای ایشان، مقدماتی در ضمن امور و نکاتی توضیح داده شده، و سپس با کنار هم قرار 

 شود:گیری میدادن آنها نتیجه

 

 مقدمه اول: حساب احتماالت

حساب  است. مباحث« حساب احتماالت»یا « احتمال»مقدمه اول که باید توضیح داده شود بحث 

کند. یعنی در های تصادفی و غیر حتمی بحث میهای علم ریاضی است که در مورد پدیدهاحتماالت از شاخه

شود. احتمال وقوع هر پدیده از سه صورت های تصادفی ارزیابی و تحلیل میاین شاخه از علم ریاضی، پدیده

ای از ه عنوان مثال فرض شود مجموعهخارج نیست: صفر؛ یک )یعنی همان صد درصد(؛ و یا بین صفر و یک؛ ب

بیرون آوردن »ها یکی به تصادف خارج شود، های سفید داخل یک کیسه وجود دارد. اگر بدون دیدن مهرهمهره

است. حال « یک»و احتمالِ سفید بودنِ آن « صفر»یک پدیده است. احتمالِ سیاه بودن این مهره « مهره از کیسه

داخل کیسه سیاه و تعدادی سفید هستند، و یکی به تصادف خارج شود. احتمالِ های فرض شود تعدادی از مهره

نیست. بنابراین سفید بودن یا سیاه  «یک»نیست، همانطور که احتمالِ سفید بودنِ آن « صفر»سیاه بودن آن مهره 

بینی نماییم(. بله توانیم پیشاطالع هستیم، و نمیای است که ما از آن بیبودن آن به تصادف است )یعنی پدیده

 است.« صفر»یقین وجود دارد که مهره خارج شده رنگ دیگری ندارد، و این احتمال 
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 روش تعیینِ میزانِ احتمالِ یك پدیده

 99و یا  درصدی، 16ن احتمالِ یک پدیده تشکیکی بوده و ممکن است یک درصدی، و یا البته میزا

ک درجه یل در درصدی باشد. در مثال فوق که دو احتمال سفید و سیاه بودن مهره هست، آیا این دو احتما

های سفید در رههای سیاه و تعداد مههستند یا بین آنها اختالف درجه وجود دارد؟ این مطلب تابع تعداد مهره

ها درجه مساوی )هر های سفید برابر باشد، احتمالهای سیاه با تعداد مهرهداخل کیسه است. اگر تعداد مهره

ثال ه عنوان مای سیاره بیشتر باشد، احتمال سیاه بودن بیشتر است )بدرصد است(؛ و اگر تعداد مهره 50احتمال 

 25 فید بودنمال سسفید بودن درجه کمتری دارد، یعنی احت اگر ده مهره سفید و سی مهره سیاه باشد، احتمال

 درصد است(. 75درصد، و احتمال سیاه بودن 

رسد. به عنوان نمی« صفر»ها زیاد شود، احتمال طرف مقابل به در حساب احتماالت، هر مقدار تعداد مهره

ها یک عدد از یک تا یک هفرض شود تعداد یک میلیارد مهره داخل کیسه هست که روی هر یک از مهر 1مثال

میلیارد نوشته شده است. با خارج کردنِ یک مهره، احتمال اینکه عدد یک باشد و یا نُه باشد، مساوی است. 

نیست؛ زیرا اگر احتمال تک تک اعداد صفر باشد، پس نباید هیچ عددی « صفر»احتمال اینکه عدد یک باشد 

، و احتمال غیر نُه بودن بسیار قوی )یعنی نهصد و نود و نُه «میک میلیارد»روی مهره باشد. احتمال نُه بودن 

های تصادفی میلیون و نهصد و نود و نُه هزار و نهصد و نود و نُه، در میلیارد( است. به هر حال در پدیده

 بینی دقیقی از آن داشت.توان پیشاحتماالتی وجود دارد که قبل وقوع آن نمی

ر پرتاب یک سکه است. اگر یک بار سکه انداخته شود احتمال شیر یا مثال دیگر احتمال شیر یا خط د

خط وجود دارد که دو صورت ممکن است. اگر دو بار انداخته شود، چهار صورت ممکن است )هر دو شیر، هر 

دو خط، فقط اولی شیر، و فقط اولی خط(. اگر سه بار انداخته شود، هشت صورت ممکن است و به همین ترتیب 

است. کسر یک « ودویک در سی»یابد. به عنوان مثال احتمال اینکه پنج بار خط بیاید ه افزایش میصور ممکن

آید که صورت مطلوبه در صورت کسر احتمال، و تعداد صور ممکنه در مخرج احتمال به این روش به دست می

دو »و یا پنج بار خط( باشد، گیرد. پس احتمال اینکه پنج بار مساوی )یعنی پنج بار شیر، کسر احتمال قرار می

 .2است« ودودر سی

                                                           

ال سفید ت نیز احتمین صورا. ابتدا استاد این مثال را بیان فرمودند که فرض شود هزار مهره داخل کیسه هست که فقط یکی سفید است، در 1

ای که در دلیل شبهه دند، بهیان نمونیست(. سپس این مثال را تعویض نموده و مثال داخل متن را ب« صفر»بودن هست )یعنی احتمال سفید بودن 

 این مثال وجود داشت.

حتمال عدد ات کسر . توضیح اینکه صورت مطلوبه این است که همه شیر و یا همه خط باشد، که دو صورت از صور ممکنه است. پس صور1

 ودو است.دو و مخرج آن عدد سی
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های علم ریاضی بسیار مفید بوده و در بسیاری از علوم مورد به هر حال، رشته احتماالت از شاخه

شود. یعنی محتمل است استفاده است. به عنوان مثال در بیمه، بر اساس حساب احتماالت پول دریافت می

فردا بمیرد، لذا بر اساس سنّ و سابقه بیماری خانوادگی و سالمت شخص باید  گذار پنجاه سال زنده باشد یابیمه

مبلغی خاصّی پرداخت نماید. هرچند ممکن است در مورد یا مواردی خطا رخ دهد، امّا در مجموع افراد تعدیل 

ار انداخته شود. به عنوان مثال اگر یک سکه یک بار انداخته شود ممکن است خط یا شیر باشد؛ و اگر چهار بمی

؛ امّا اگر عدد باال رود و مثالً هزار بار یک سکه انداخته شود، تقریباً تعداد 1شود ممکن است سه بار شیر باشد

 شود(.بار می 500شود )یعنی با اختالف بسیار اندک هرکدام شیر و خط مساوی می

 

 29/01/96  113ج

 مقدمه دوم: اقسام و انحاء منطق

نطق توضیح است؛ ابتدا علم م« ذاتی»و « تجربی»و « عقلی»ارای سه قسم در نظر شهید صدر منطق د

 شود:داده شده و سپس فوارق این اقسام بیان می

 

 توضیحی پیرامون علم منطق

 شود وجود دارد:دو راه برای رفع جهل نسبت به سوالی که برای انسان ایجاد می

 برای رفع شود. به عنوان مثالاستفاده می الف. حسّ و تجربه: گاهی برای رفع جهل، از حسّ و تجربه

 ق حسّ رفعکنیم. در این صورت از طریجهل نسبت به وجود یا عدم زید در یک اتاق، داخل اتاق را نگاه می

 .ه دوم رفتشود. امّا بسیاری از مجهوالت قابل حسّ نیستند، لذا برای رفع جهل باید به دنبال راجهل می

عالم متناهی است یا »مواردی که حسّ راهی در آنها ندارد نظیر اینکه  ب. تفکّر: برای رفع جهل در

با فرض »و « با فرض حدوث عالم، آیا مبدأ و موجدی دارد؟»و « عالم قدیم است یا حادث؟»و « نامتناهی؟

ه و موارد بسیار دیگر، به جای تجربه باید را« آیا انسان نفس مجرّد دارد؟»و « قدمت عالم، آیا صانعی دارد؟

های ذهنی و معلومات خود را در کنار یکدیگر دیگری پیموده شود. انسان برای پاسخ به این مجهوالت، داده

نامیده « فکر»دهد تا شاید جواب برخی از آن مسائل را به دست آورد. این عملیات در اصطالح قرار می

، و این «اندها داغاین آتش»آید که یشود. به عنوان مثال با تجربه و بررسی هزار آتش، این قضیه به دست ممی

از راه حسّ ممکن « اند؟ها داغآیا تمام آتش»علم از راه حسّ به دست آمده است؛ امّا پاسخ این سوال که 

ها )آتش روی کره زمین یا آتش در جای دیگر، و آتش هزار نیست، زیرا راهی برای تجربه و حسّ تمام آتش

                                                           

 تر از احتمال عدم تساوی )پنج در هشت( است.. یعنی احتمال تساوی تعداد شیر و تعداد خط )سه در هشت(، کم2
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وجود ندارد. برای رفع جهل این مسأله، باید معلومات ذهنی کنار هم گذاشته سال قبل و آتش هزار سال بعد( 

 شود و ممکن است نتائجی نیز به دست آید.

شود. شود. یعنی با مالحظه فکر، خطای آن در مواردی کشف میراه دوم در موارد بسیاری دچار خطا می

یده، و در زمان دیگر با تفکّر جدید به نتیجه دیگر برای هر انسانی اتّفاق افتاده که در یک مسئله به یک نتیجه رس

رسیده و پی به خطای نتیجه قبل برده است. همینطور با مالحظه نتائجی که عالمان مختلف در یک علم به آن 

شود؛ زیرا فقط یکی از آن نتائج، درست است. به عنوان مثال در مسئله علم اند، خطای در تفکّر کشف میرسیده

، گفته شده پانزده نظر وجود دارد، که ممکن است یک نظر از بین آنها صحیح باشد، و حتی ممکن خداوند متعال

 است تمام انظار اشتباه باشد.

با توجه به این اشتباهات در تفکّر انسان، برخی از علماء به دنبال قواعد و مسائلی برای جلوگیری از این 

را به وجود آورد. پس علم منطق « علم منطق»ر انسان است، اشتباه رفتند. قواعد و مسائلی که مانع خطای فک

 ناظر به تفکّر انسان بوده و برای جلوگیری از اشتباه در فکر پدید آمده است.

 

 منطق عقلی و تجربی و ذاتی

همانطور که گفته شده سه نحوه منطق وجود دارد، که باید هر یک از انحاء به طور مستقلّ توضیح داده 

 آنها معلوم گردد:شود تا تفاوت 

الف. منطق عقلی: منطق عقلی همان منطق ارسطویی است که تنها روش خالی از خطا و اشکال را 

داند. در منطق عقلی هر گزاره متولّد از برهان، صد در صد مطابق واقع بوده و دچار خطا نخواهد می« برهان»

علم یا گزاره که برهان نباشد، احتمال کذب داشته شد؛ و هر قضیه متولّد از غیربرهان، احتمال خطا دارد. پس هر 

و قابل اعتماد نیست. برهان استداللی است که صورت قیاسی و مادّه یقینی دارد. برهان منحصر در هفت نوع 

گزاره و قضیه است که شش نوع آنها بدیهی و یک نوع نظری است. بنابراین منطق عقلی فکر را فقط در جایی 

 کند.کند، تأیید می که از برهان استفاده

ب. منطق تجربی: منطق تجربی مبتنی بر استدالل استقرائی است. در علوم تجربی از استقراء و منطق 

آب »و یا « شوداگر فلزی حرارت داده شود، منبسط می»شود، به عنوان مثال قضایایی نظیر تجربی استفاده می

اند. هرچند استقراء در منطق عقلی دارای دست آمدهاز راه استقراه به « آیددر دمای صد درجه به جوش می

احتمال خطا در واقع است، امّا این مطلب برای علمای تجربی اهمّیتی ندارد؛ زیرا کشف واقع برای آنها مهمّ 

ها هستند، و اینکه آبی پیدا شود که در صد و شصت اندازی امور انساننیست. علمای تجربی تنها به دنبال راه

ها برطرف شده و تا ، برای آنها مهمّ نیست. یعنی با کمک قضایای علم فیزیک و شیمی امور انساندرجه بجوشد
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کنون مشکلی پیش نیامده است )پس اگر در آینده مشکلی پیش آید، راهی برای آن پیدا خواهد شد(. تمام 

 مسائل علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی و طبّ بر اساس استقراء پیش رفته است.

نطق ذاتی: منطق ذاتی مبتنی بر حساب احتماالت است )حساب احتماالت عالوه بر کمک به استقراء، ج. م

در موارد دیگری نیز کاربرد دارد(. در منطق ذاتی برای حلّ یک مسئله و رفع جهل از آن، از حساب احتماالت 

 شود.کمک گرفته شده و یقین حاصل می

 

 تفاوت منطق ذاتی با منطق عقلی

لی پاسخگوی اکثر معارف بشری نیست؛ زیرا برهان بسیار اندک است و اقامه برهان بر مسائلی منطق عق

ممکن نیست. اشکال دیگر این است که قیاس موجب علم جدید « آیدآب در صد درجه به جوش می»مانند 

موجب علم  نیست بلکه موجب تفصیلی شدن علم به نتیجه است. در مقابل، منطق ذاتی بسیار پر کاربرد است و

 جدید است، نه اینکه فقط موجب تفصیلی شدن علم به نتیجه باشد.

 

 تفاوت منطق ذاتی با منطق تجربی

منطق تجربی نیز در بسیاری موارد پاسخگو نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد حسّ در بسیاری از مسائل  

« اعاده معدوم و معاد ممکن است؟»و  «این عالم صانع دارد یا نه؟»راهی ندارد. به عنوان مثال مسائلی نظیر 

اند(، قابل تجربه و حسّ نیست. پس منطق تجربی )متکلمین قائل به امکان آن، و فالسفه قائل به امتناع آن بوده

 در این مسائل کاربردی ندارد. در مقابل، منطق ذاتی در این مسائل نیز مفید است.

 

 بندی در توضیح منطق ذاتیجمع

تر از منطق پایه و اساس استقراء، همان منطق ذاتی است. دامنه منطق ذاتی وسیعدر نظر شهید صدر 

تجربی و عقلی است )یعنی منطق ذاتی در تمام مواردی که منطق عقلی و برهان راه دارد و تمام مواردی که 

ر نظر ایشان )بر منطق تجربی و حسّ راه دارد، کاربرد دارد؛ و عالوه بر آن در موارد دیگری نیز کاربرد دارد(. د

 خالف نظر منطق عقلی(، نتائج منطق ذاتی نیز یقینی است.

شود بلکه گاهی فقط از ذهن کمک گرفته و نیازی به در حساب احتماالت همیشه از حسّ استفاده نمی

بررسی حسّی و تجربه نیست. به عنوان مثال در اثبات معاد نیازی به حسّ و مقدمات تجربی نیست. به همین 

نطق ذاتی در نظر شهید صدر در تمام مسائل نظیر اثبات امامت و رسالت و حتی توحید، کاربرد دارد )در سبب م
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نظر ایشان اثبات توحید با منطق عقلی، محلّ تردید بوده و اثبات رسالت و امامت ممکن نیست؛ در نظر فالسفه 

 ات برهانی توحید ممکن است(.نیز اثبات رسالت و امامت با برهان و منطق عقلی ممکن نیست؛ امّا اثب

 

 30/01/96  114ج

 مقدمه سوم: انواع یقین

م توضیح اقسا شهید صدر سه قسم برای یقین ذکر نموده که ابتدا مَقسم این سه قسم معنی شده و سپس

 است. اقسام عبارتند از:« تصدیق جزمی مطابق واقع»شود. یقینِ جامع سه قسم داده می

ل نوان مثاع. به ه مقارن و مصاحب قطع دومی به استحاله کذب قطع اول باشدالف. یقین منطقی: یقینی ک

ن ت، در ایاذب نیسکوجود داشته و یقین دیگری باشد که این قضیه، « الکلّ اعظم من جزئه»اگر یقین به قضیه 

ال مح قضیه ب اینصورت یقین اول، یقین منطقی است. مثال دیگر اینکه اگر یقین به زوجیت چهار بوده، و کذ

 باشد، در این صورت یقین اول، یقین منطقی است.

و « هیقین موجّ»آن  ب. یقین موضوعی: یقینی که مقارن قطع نیست، امّا مبرّر دارد. در اصطالح فارسی به

ن آو توجیه  شود. توضیح اینکه گاهی یقین دارای شاهد خارجی بوده که موجب تأییدگفته می« یقین عقالنی»یا 

ز ، و کسی اای انداخته خواهد شدنام دارد. به عنوان مثال فرض شود یک مرتبه سکه« یقین موجّه»شود، که می

شود که خط نخواهد شود(، لذا برایش یقین حاصل میخط آمدنِ سکه متنفر شده )زیرا موجب باخت وی می

ی یا شاهدی از و مؤیّد یچ توجیهناموجّه خواهد بود، زیرا ه آمد. با فرض اینکه اتّفاقاً سکه خطّ نیاید، این یقین،

ه ده کشود  امور خارجی نیست؛ در مقابل، فرض شود ده مرتبه سکه پرتاب شود، و برای شخصی یقین حاصل

شاهد و  ست، زیرانی امرتبه متوالی خط نخواهد شد. با فرض اینکه ده مرتبه خط نیاید، این یقین، موجّه و عقال

ه ارسی کلمبان فزدر به این یقین، یقین موضوعی گفته شده؛ زیرا در مبرّر خارجی دارد. در اصطالح شهید ص

مّا اجی است(، رود )مانند شرائط و موقعیت عینی که به معنای موقعیت خاربرای امور خارجی به کار می« عینی»

ه کست قینی ایشود. بنابراین مراد ایشان از یقین موضوعی، همان استفاده می« موضوعی»در زبان عربی از کلمه 

 استحاله طع بهقمبرّر خارجی دارد. مبرّر خارجی در مثال فوق، حساب احتماالت است. یعنی در این موارد 

 دهد.میاینکه ده بار خط بیاید، وجود ندارد و این امر ممکن است، امّا آن شخص احتمال آن را ن
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ه باشد. اکثر یقین حاصل برای : یقینی که مقارن قطع دوم نبوده، و مبرّر خارجی هم نداشت1ج. یقین ذاتی

ها، ذاتی است. به عنوان مثال برخی افراد به پدر بزرگ یا مادربزرگ اعتقاد زیادی داشته و از کالم آنها به انسان

رسند )بله اگر کالم پدر بزرگ دارای مبرّر باشد، یقین موجّه خواهد بود. به عبارت دیگر اگر یقین به یقین می

، یقین به کالم وی نیز موضوعی خواهد بود؛ امّا در مثال فرض شده یقین به پدر بزرگ پدر بزرگ موضوعی باشد

 ناموجّه است(.

و  می بیشتر،و یقین موضوعی ک این تقسیم در مباحث آینده کاربرد دارد. یقین منطقی بسیار اندک است،

آنها از  ییز کامله تماین است ک یقین ذاتی بسیار فراوان است. یکی از اشکاالت تقسیم یقین به ذاتی و موضوعی،

ج بار، ر سکه پن اگیکدیگر ممکن نیست. به عنوان مثال در چند بار پرتاب سکه، مبرّر وجود خواهد داشت )مثالً

 یا چهار بار انداخته شود و یقین حاصل شود، آن یقین ذاتی است یا موضوعی(؟

 

 مقدمه چهارم: معارف اولیه و ثانویه

د از ه، متولّ اولی را تقسیم به معارف اولیه و معارف ثانویه نموده است. معارف شهید صدر، معارف بشری

« است اکنون روز»ضیه قمعارف دیگر نبوده، و معارف ثانویه متولّد از معارف دیگرند. به عنوان مثال تصدیق به 

« ید استز خورشاروشنایی هوا »از معارف دیگر به دست نیامده بلکه احساس شده است، امّا تصدیق به قضیه 

ت آمده یگر به دسبیند، از معارف ثانویه است، زیرا از معارف دبرای کسی که داخل خانه بوده و خورشید را نمی

 است. معارف ثانویه نیز ممکن است موضوعی یا ذاتی باشند.

 

 اقسام معارف ثانویه: موضوعی و ذاتی

کن است ، و فرموده هر توالدی ممنامیده« توالد»ایشان پیدایش یک معرفت از معرفت دیگر را 

وانی و یک حالت ر« تصدیق»ای ذکر شود. باشد. برای توضیح این دو قسم، باید مقدمه« ذاتی»یا « موضوعی»

درصد(  100ا تدرصد  51ذهنی یعنی همان اذعان است. تصدیق در افق نفس و ذهن بوده و امری تشکیکی )از 

 باشد.می

ال است بدون متعلّق در نفس به وجود آید. متعلّق تصدیق در منطق تصدیق نیز مانند حبّ و بغض، مح

برای متعلّق تصدیق به کار رفته است )ممکن است « قضیه»همان نسبت است، امّا در عبارت شهید صدر تعبیر 

                                                           

ن موضوعی و مع بین یقینای جا. در عبارات شهید صدر، یقین ذاتی به سه معنی به کار رفته است: معنای اعمّ یقین که شامل سه قسم است؛ مع1

، و به تبیین شده وضوعین منطقی و مذاتی؛ معنایی که قسیم یقین موضوعی و منطقی است؛ برای روشنی بحث، یقین ذاتی به عنوان قسیم یقی

 رود.همین معنی به کار می
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رسد متعلّق این تعبیر تسامحی باشد، و ممکن است با توجّه و دقّت به کار رفته باشد(. به هر حال به نظر می

است. بنابراین تصدیق و متعلّق آن )قضیه(، در افق نفس وجود دارد. به عنوان مثال فرض شود « قضیه»صدیق ت

در افق نفس و ذهن وی « زید عادل»کسی یقین به عدالت زید دارد، در این صورت یک تصدیق و یک قضیه 

 وجود دارد.

در جایی « توالد ذاتی»ولّد شود؛ و در نظر ایشان، در جایی است که قضیه از قضیه مت« توالد موضوعی»

است که تصدیق از تصدیقات دیگر متولّد شود؛ توالد قضایا از یکدیگر و تصدیقات از یکدیگر باید توضیح داده 

 شود.

 

 02/02/96  115ج

 توالد موضوعی

دارد،  نام« توالد»همانطور که گفته شد، انتاج یک علم از علم دیگر و یا انتاج یک معرفت از معرفت دیگر 

که ممکن است موضوعی یا ذاتی باشد. همراه هر تصدیقی یک قضیه وجود دارد که متعلّق آن تصدیق است، امّا 

تولّد یک قضیه از قضیه دیگر است. توضیح « توالد موضوعی»همراه یک قضیه ممکن است تصدیقی نباشد. 

ای است. یعنی اگر قضیه متولِّد صادق باشد، حالهاینکه رابطه بین قضیه متولِّد و قضیه متولَّد، رابطه تناقضی و است

آید. به عنوان مثال فرض شود تصدیق به قضیه متولَّد هم صادق خواهد بود و اگر صادق نباشد تناقض الزم می

متولّد شود. در این صورت اگر « زید فناپذیر است»وجود داشته و از آن قضیه « هر انسان فناپذیر است»قضیه 

باشد، قطعاً دوم هم صادق است؛ زیرا کذب قضیه دوم مستلزم تناقض است. یعنی اگر زید قضیه اول صادق 

هر انسانی فناپذیر »و این قضیه با قضیه « برخی انسانها فناپذیر نیستند»فناپذیر نباشد، این قضیه صادق است که 

ضین در هر منطقی به عنوان تناقض دارد )موجبه کلیه با سالبه جزئیه تناقض دارد(. استحاله اجتماع نقی« است

 فرض مورد قبول است.پیش

یابد. توالد بنابراین در توالد موضوعی به کمک استحاله اجتماع نقیضین، یک قضیه از قضیه دیگر تولّد می

موضوعی نیاز به قوّه تعقّل و تصدیق ندارد، لذا کافی است قواعد انتاج مثالً به کامپیوتر داده شود، تا نتیجه 

به کامپیوتر داده شود، نتیجه « زید انسان است»و قضیه « هر انسانی فناپذیر است»ود. یعنی اگر قضیه محاسبه ش

کند )بر خالف تصدیق که یک حالت روانی و ذهنی بوده و مرتبط با نفس است. در فلسفه را محاسبه می

وضوعی توالدی بین قضایا بوده حیوانات فاقد قوه عاقله بوده و تصور و تصدیق بر آنها ممتنع است(. پس توالد م

 و مبتنی بر اصل استحاله تناقض است.
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 توالد ذاتی

وان رد. به عنفرض استحاله تناقض نداتوالد ذاتی تولّد یک تصدیق از تصدیق دیگر است، و نیازی به پیش

مال شود، احت درصد؛ و اگر دو مرتبه پرتاب 50مثال اگر یک سکه یک مرتبه پرتاب شود، احتمال خط آمدن 

رصد است؛ و اگر د12.5درصد؛ و اگر سه مرتبه پرتاب شود، احتمال سه بار خط آمدن  25خط آمدن هر دو بار 

د احتمال داخته شوار انده مرتبه پرتاب شود، احتمال اینکه ده بار خط آید تقریباً یک هزارم است. پس اگر صد ب

گر هر ا. البته هد شدد که چنین صورتی واقع نخواصد بار خط آمدن، بسیار اندک خواهد بود، لذا یقین وجود دار

 شود.آید؛ امّا به لحاظ ذهنی و روانی احتمال آن داده نمیصد بار خط باشد، تناقضی الزم نمی

متولّد شده است.  این یقین و تصدیق جزمی در نظر شهید صدر از یک تصدیق ظنّی بدون دخالت قضیه

مدن، به لحاظ ریاضی صفر نیست، بلکه کسر بسیار کوچکی است. توضیح اینکه احتمال صد بار متوالی خط آ

بنابراین این احتمال که هر صد بار خط نباشد، ظنّی بسیار بسیار قوّی است. در این حالت که احتمال قوّی 

شود. یعنی با باال رفتن شود، انقالبی کیفی در ذهن شکل گرفته و تصدیق ظنّی تبدیل به تصدیق جزمی میمی

دهد. این امر مرتبط با نحوه آفرینش ذهن انسان است که مانند قوای دیگر، تبدیلی کیفی در ذهن رخ میکمّیت، 

رود و دهد. به عنوان مثال فرض شود زید در مقابل ما راه میبا باال رفتن کمّیت در آنها یک تبدیل کیفی رخ می

شود. مثال دور شود، ناگهان محو میشود. در این صورت وقتی بسیار بسیار شود کوچکتر میهرچه دور می

شود. مثال دیگر مانند یک بو که کم دیگر اینکه یک صوت و صدا که در حال کم شدن است، ناگهان شنیده نمی

شود. ذهن نیز اینگونه است که اگر احتمال بسیار کم شده و کم شده تا اینکه ناگهان محو شده و استشمام نمی

رود، حدّ مشخصّی ندارد، بلکه با اختالف افراد البته میزان احتمالی که از بین می. 1رودشود، ناگهان از بین می

درصد(. این  1درصد محو شود، و در انسان دیگر احتمال  6شود )ممکن است در یک انسان احتمال متفاوت می

 مطلب حالتی کامالً روانی و ذهنی است و در انسانهای مختلف، متفاوت است.

ق داند. در منطح توالد موضوعی و ذاتی اشکالی را متوجه منطق ارسطویی میشهید صدر با توضی

اقض تحاله تنصل اساارسطویی بحث از توالد موضوعی و تولّد قضیه و گزاره از گزاره دیگر است که متوقّف بر 

صل ابر  بتنیمده و است؛ در حالیکه بیشترین معارف بشری از توالد موضوعی و تولّد تصدیق از تصدیق دیگر بو

 باشد.استحاله تناقض نیز نمی

 

                                                           

حال مالت عمودی حهرچند . قرار گرفتن سکه سه حالت ممکن است: شیر، خط، صاف و عمودیپرتاب شود سکه . به عنوان مثال اگر یک 1

 شود.آن داده نمیامّا به لحاظ روانی احتمال  ،نیستعقلی 
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 «علم مبتنی بر علم حّسی»و « علم حسّی»مقدمه پنجم: 

علمی است که در آن مضمون و « علم حسّی»علم تصدیقی است که به یک قضیه تعلّق گرفته است. 

به  محتوای قضیه از راه حسّ تجربه شود. به عنوان مثال فرض شود شخصی دست روی آتش گذارد. با توجه

یک علم « این آتش گرم است»تعریف علم، احساس گرمای دست برای او، علم نیست؛ امّا تصدیق وی به اینکه 

اآلن »حسّی است، زیرا محتوا و مضمون قضیه حسّ شده است. مثال دیگر اینکه فرض شود شخصی به قضیه 

علم « اآلن روز است»ه قضیه تصدیق داشته باشد. در این صورت دیدنِ روشنی هوا علم نیست، بلک« روز است

 حسّی است؛ زیرا مضمون آن حسّ شده است.

بسیاری از علوم حسّی نبوده بلکه مبتنی بر علم حسّی هستند. به عنوان مثال شخصی یک آتش را از دور 

آیا آن آتش گرم »کند. در این صورت اگر از وی سوال شود دیده در حالیکه گرمای آتش را احساس نمی

دهد. علم به گرم بودنِ آن آتش، علم حسّی نیست؛ زیرا حرارت آن هرگز حسّ نشده مثبت میپاسخ « است؟

شود. است. مثال دیگر اینکه فرض شود فردی تشنه است و یقین دارد با نوشیدن این آب، عطش وی برطرف می

( زیرا احساس رفع عطش با نوشیدنِ این آب، علم حسّی نیست )بلکه ناشی از تجارب و احساسات قبل او است

اگر سر کبوتر بریده شود، »نشده است. قضایای بسیاری وجود دارند که محتوای آنها احساس نشده است مانند 

و مانند آنها که از علوم حسّی نیستند؛ زیرا مضمون آنها « شوداگر درختی قطع شود، خشک می»و یا « میردمی

علم »یا « علم مبتنی بر علم حسّی»ذشته آمده، و هنوز حسّ نشده است. این علوم از تجربه و احساسات گ

 نام دارند.« مبتنی بر تجربه

اکنون این پرسش مطرح است که یقین به این قضایا چگونه متولّد شده است؟ به عبارت دیگر یقین مبتنی 

 شود؟ هر یک از منطق عقلی، و منطق تجربی، و منطق ذاتی، پاسخیبر تجربه یا علم حسّی چگونه پیدا می

 اند.مستقلّ به این پرسش داده

 

 04/02/96  116ج

 توجیه علم مبتنی بر حسّ در منطق عقلی

در منطق عقلی بر « شوندتمام فلزها بر اثر حرارت ذوب می»و « آن آتش گرم است»قضایایی مانند 

ه اول اساس یک قیاس به دست آمده است. یعنی از راه قیاس، یقین به این قضایا محقّق شده است. در قضی

آن شیء آتش »شود گرم است. در این مورد از این قیاس استفاده شده که اشاره به آتش دور شده و گفته می

صغرای قیاس از حسّ به دست آمده و علم حسّی «. ها گرم است، پس آن آتش گرم استاست، و تمام آتش

ی و کبرا یقین منطقی بوده، لذا است. و کبرای قیاس نیز نتیجه یک قیاس یقینی دیگر است. پس یقین به صغر
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. به عنوان مثال درجه 1یقین به نتیجه هم یقین منطقی است. کبرای این قیاس خودش نتیجه قیاس دیگری است

شود(. این قضیه از یک نهایت نیست )بلکه در دمای مشخص ذوب میمورد نیاز برای ذوب شدن یک فلز، بی

 باشد.می« الیکون دائمیاً و ال غالبیاً االتّفاقی»قیاس به دست آمده که کبرای آن 

سبت به نو پدیده است. رابطه لزومی بین دو پدیده این است که یکی از د« لزومی»در مقابل « اتّفاقی»

رد است این موا ر غیردیگری علّت یا معلول بوده و یا هر دو پدیده معلولِ شیء ثالث باشند. رابطه اتّفاقی د

دا ص هزنگ مدرسه ب جود ندارد(. به عنوان مثال فرض شود با ورود زید به مدرسه،)یعنی در جایی که علّیتی و

به صدا درآمدن زنگ »و « ورود زید به مدرسه»شود. آید. این امر در روزهای بسیاری مشاهده میدرمی

وم سی ت امردو علّ  دو پدیده هستند، که رابطه بین آنها لزومی باشد، باید یکی علّت دیگری و یا هر« مدرسه

تّفاق تکرار وز این ازار رهباشند؛ و اگر رابطه آنها اتّفاقی باشد، نیازی به رابطه علّیت بین آنها نیست )هرچند 

 ار دیگریی بسیشود(. مثال دیگر اینکه فرض شود فلزی با حرارت ذوب شده و این مطلب تکرار شده و فلزها

مس و  و و آهن ند طالن و تابستان، در تمام فلزات ماننیز با حرارت ذوب شدند. اگر در تمام شرائط )در زمستا

د، معلوم تکرار ش مطلب غیره، و باالخره در طول سالهای متمادی انسانهای مختلف این کار را تکرار نمودند( این

ن آذوب شدن  شود علّیتی بین حرارت و ذوب شدن فلز وجود دارد. اگر این رابطه اتّفاقی باشد، تصدیق بهمی

ا داشت؛ امّ شود نیز وجود نخواهدحرارت وجود نداشته، و تصدیق به اینکه هر فلزی با حرارت ذوب میفلز با 

 اگر لزومی باشد، هر دو قضیه یقینی و صادق خواهد بود.

ر است. د« رارت فلزح»و « ذوب شدن فلز»بنابراین بحث در لزومی یا اتّفاقی بودنِ رابطه بین دو پدیده 

تیجه نوارد یک مام مگر این مطلب در موارد بسیاری با شرائط مختلف امتحان شده و در تمنطق عقلی گفته شده ا

«. لبیاًیاً و الغااالتّفاقی الیکون دائم»شود؛ زیرا واحد به دست آید، در این صورت یقین به آن قضیه حاصل می

تلف که ا اگر تمام شرائط مخرو است، امّنهایت مورد نیز پیشالبته هرچند فقط هزار بار تجربه شده است، و بی

نفت، و  یزم و بابا ه احتمال دارد در مسأله دخیل باشد، امتحان شود )مانند در کنار دریا و کوه، و در حرارت

ف فلری(، مام اصنا، و تشرائط محتمل دیگر، و فلزهای مختلف مانند فلزی از معادن آفریقا و اروپا و دیگر فلزها

شده، و  فاقی صفرحتمال تقارن اتّان تقارن یک تقارن اتّفاقی باشد. به عبارت دیگر شود که ایاحتمالی داده نمی

 احتمال خالف این رابطه نیست.

                                                           

آتش نیز  س گرم بودنپ، «ائمیاًاالتّفاقی الیکون غالبیاً و الد»ای بسیاری که تجربه نمودم گرم بودند، و ه. قیاس جدید این است که آتش1

 هر آتشی گرم خواهد بود. اتّفاقی نبوده بلکه ضروری و علّی است. در این صورت،
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شود. به منتهی می« االتّفاقی الیکون دائمیا و ال غالبیاً »های مبتنی بر حسّ، به قضیه بنابراین تمام گزاره

االتّفاقی »که کبرای آن آیند ز قیاسی به دست میعبارت دیگر علوم مبتنی بر علوم حسّی و تجربی، همه ا

 باشد.می« الیکون دائمیا و ال غالبیا

 

 06/02/96  117ج

از علوم « علم به زید بودن این شخص»و یا « علم به روز بودن»همانطور که گفته شد برخی علوم مانند 

از علوم مبتنی بر حسّ هستند و اکثر « سوزدیهر کاغذی در مجاورت آتش م»حسّی بوده، امّا برخی علوم مانند 

اند. مثال دیگر برای علم مبتنی بر حسّ اینکه اشاره به آتش دور شده و ها حسّ نشدهکاغذها و اکثر آتش

تصدیق به گرم بودن آن شود، در حالی که آن آتش تجربه نشده است )بلکه تجربه صدها آتش موجب این علم 

 شده است(.

مبتنی بر حسّ در منطق عقلی یا منطق ارسطویی یا منطق صوری، از قیاسی به وجود یقین به قضایای 

باشد. به عنوان مثال رابطه شش آمدن و تاس یک می« االتّفاقی الیکون غالبیاً و ال دائمیاً»آمده که کبرای آن 

ر موارد شش نخواهد رابطه ضروری و علّی نیست، لذا اگر ده بار یک تاس انداخته شود، در تمام موارد یا اکث

شد )بلکه احتماالً یک یا دو مرتبه شش خواهد آمد(. مثال دیگر اینکه رابطه پرتاب سکه و خط آمدن علّی و 

ضروری نیست، لذا اگر ده بار انداخته شود در تمام موارد یا اکثر موارد خط نخواهد آمد. این امور اتّفاقی بوده، 

شود امر اتّفاقی به طور اکثری نیست خصوصاً ت در تمام امثله، معلوم میلذا اکثری یا دائمی نخواهد بود. با دقّ 

شود اکثری یا دائمی نیست. به عنوان مثال اگر موارد بسیار باال باشد. اگر تمام امور اتّفاقی تست شود، معلوم می

تعداد قطعات و  شود. اگر چند لیوان پرتاب شود، ممکن نیستاگر یک لیوان شکسته شود، به قطعاتی تقسیم می

 درصد است. 75اندازه آنها یکسان شود. مراد از اکثر بیش از نصف، و یا بیش از 

، تجربه شده در هر بار که آتش «سوزدهر کاغذی در مجاورت آتش می»بنابراین برای تصدیق به قضیه 

االتّفاقی »ضیه بوده و مجاور آن کاغذی بوده، کاغذ سوخته و حتی یک بار هم تخلّف نشده است. به کمک ق

سوزاند و هر کاغذی در آید که هر آتشی کاغذ مجاور را می، این نتیجه به دست می«الیکون غالبیاً و ال دائمیاً 

 سوزد.مجاورت نار می

 

 نقد منطق عقلی

رسد شهید صدر این توجیه را ردّ نموده و براهین بسیاری بر ابطال این نظریه اقامه کرده است. به نظر می

« االتّفاقی الیکون غالبیاً و الدائمیاً»به براهین بسیار نیست، زیرا یقین منطقی به کبرای قیاس یعنی قضیه نیازی 



 524.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

245 

 

وجود ندارد. همانطور که شهید صدر نیز فرموده هیچگاه علماء از ماهیت و حقیقت این قضیه بحث نکرده، و تنها 

هر »این قضیه نیز مانند قضایای مبتنی بر حسّ مثل رسد اند. به نظر میبه عنوان یک اصل مسلّم آن را پذیرفته

بوده و از راه استقراء به دست آمده است. پس تفاوتی بین این قضیه و سائر قضایای مبتنی بر « آتشی گرم است

حسّ وجود ندارد تا موجب شود این قضیه مبنای تحصیل یقین به سائر قضایا باشد. به عبارت دیگر همانطور که 

االتّفاقی الیکون »یا هزار آتش امتحان شده تا یقین به گرمای هر آتش حاصل شود، باید قضیه باید صد آتش 

نیز بارها در موارد مختلف امتحان شود تا یقین به مضمون آن حاصل شود. پس این قضیه « غالبیاً و ال دائمیاً

هر آتشی گرم »ر قضایایی مانند تواند موجب یقین به سائر قضایای مبتنی بر حسّ باشد، حتی تجربه انسان دنمی

تر است؛ زیرا گرمای آتش به وضوح تجربه شده و توسط انسانهای بسیاری حسّ شده است. به هر روشن« است

از بدیهیات ستّه نبوده، و قدرت و توان بیشتری ندارد تا سائر « االتّفاقی الیکون غالبیاً و الدائمیاً»حال قضیه 

 د.قضایا را تبدیل به یقینی نمای

 

 توجیه علم مبتنی بر حسّ در منطق تجربی

است. به عنوان مثال بر اثر صدها « استقراء»در منطق تجربی استدالل مبتنی بر قیاس نبوده و مبتنی بر 

آید. توجیهی برای به دست می« شودهر آبی با حرارت گرم می»تجربه و بدون کمک از قیاس، یقین به قضیه 

 در منطق تجربی مطرح نشده است؛ زیرا علمای تجربی به دنبال فلسفه ایجاد یقین یقین به قضایای مبتنی بر حسّ 

اند. آنها بدون اینکه فلسفه ایجاد یقین به این قضایا را نبوده، بلکه به دنبال کاربرد این قضایا و واقعیت بوده

مین استقراء دست و پا شکسته اند. یعنی با هبدانند، از این یقین کمک گرفته و یک بار هم با اشکال مواجه نشده

اند. اینکه چرا از استقراء، یقین به دست آمده، کار خود را انجام داده و موشک به هوا فرستاده و برق تولید کرده

 اهمّیتی برای آنها نداشته است.

البته یکی از علمای تجربی )که فیلسوف هم هست( در سه قرن قبل، به این مسأله پرداخته و پاسخی برای 

آن ارائه نموده که شهید صدر نیز آن جواب را به عنوان پاسخ منطق تجربی به این مسأله مطرح نموده است. 

داشته و فاقد « روانشناسی»توجیه عجیبی ارائه نموده که یقین به این قضایا فقط یک ریشه « دیوید هیوم»

یک حالت ذهنی و روانی دارد.  است. یعنی یقین به قضایای مبتنی بر حسّ، فقط« شناسیمعرفت»های ریشه

شود. این توضیح اینکه هرگاه یک شیء در مقابل انسان قرار گیرد، در ذهن وی تصویری از آن منقوش می

خصوصیت فیزیکی چشم و مغز انسان است که اگر جسم دارای رنگ در روشنایی جلوی چشم باشد، 

انسانی قرار گرفته و در همان لحظه نام  شود. اکنون فرض شود زید در مقابلتصویریش منقوش در ذهن می

صدا شود تا صورت زید در آن ذهن محقّق شد. اگر این اتّفاق چندین مرتبه تکرار شود، ذهن شرطی « زید»
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شود. یعنی به جای نیاز به رؤیت زید، کافی است نام زید صدا شود تا تصویر زید در ذهن حاضر شود. به می

انعکاس »، و به انتقاش تصویر زید هنگام رؤیت «منبّه شرطی»شنیدن نام زید ، و به «منبّه طبیعی»رؤیت زید 

شود. اگر این اتّفاق تکرار گفته می« انعکاس شرطی»، و به انتقاش تصویر زید هنگام شنیدن لفظ زید «طبیعی

نکه فرض نشده و ذهن شرطی نشود، صدبار هم نام زید صدا شود، این تصویر به ذهن نخواهد آمد. مثال دیگر ای

شود دو نفر هستند که هر دو لواشک را دیده، امّا فقط یکی از آنها لواشک خورده است. در این صورت با 

کند. مثال دیگر اینکه اگر آتشی در مجاور شنیدن نام لواشک، فقط فردی که لواشک خورده بزاق ترشح می

شود. ین مجاورت، سوختنِ کاغذ دیده میشود. بعد از اکاغذی دیده شود، این تصویر مجاورت در ذهن پیدا می

اگر این عمل چندین مرتبه تکرار شد، در این صورت تا فرض مجاورت در ذهن شود، تصدیق به سوختن هم 

شود. مثال دیگر مسأله حبّ و بغض است. به عنوان مثال شود؛ زیرا تصدیق نیز مانند تصور شرطی میپیدا می

سبت به لفظ یزید شرطی شده، از این لفظ استفاده نماید. این موجب فرض شود کسی در مورد زید که ذهنش ن

مند باشد، شود. این در حالی است که اگر زید نسبت به یزید عالقهناراحتی زید شده و اهانت محسوب می

 عالمه»ای از عنوان استفاده از لفظ یزید در مورد او، موجب خوشحالی و احترام است. نظیر اینکه در مورد طلبه

« احترام»اهانت و لفظ عالمه « یزید»استفاده شود. لذا ذهن شرطی شده و لفظ « شیخ انصاری»یا « حلّی

 شود. این مطلب، تداعی معانی است.می

هیوم معتقد است تمام علوم مبتنی بر استقراء فقط یک انعکاس شرطی است. به عنوان مثال اگر زید ده بار 

کند. ذهن رطی شده و با دیدن هر آتشی تصدیق به داغ بوده آن پیدا میآتشی را دیده که داغ است، ذهن وی ش

شود. به عنوان مثال فرض شود زید در ده معامله فریب خورده انسان عادی حتی در موارد اندک نیز شرطی می

که در تمام آنها طرف قرارداد کفش سفید داشته است. در این صورت، اگر در یک معامله شخص با کفش سفید 

 کند )مگر بداند این امر اتّفاقی بوده است(.یند، تصدیق به فریبکار بودن وی پیدا میبب

 

 09/02/96  118ج

در منطق ارسطویی یقین در قضایای مبتنی بر حسّ ناشی از قیاس، و در منطق تجربی نتیجه حالت ذهنی 

ین جدید برایش ایجاد های جزئی، ذهن شرطی شده و یقای از تصدیقو شرطی شدن است. یعنی از مجموعه

 شود.می
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 نقد منطق تجربی

شهید صدر با این نظریه در منطق تجربی نیز موافق نیست. ایشان در طول عمر خود، سه مرحله را سپری 

نموده است. ابتدا منطق عقلی را قبول نموده، و سپس منکر منطق عقلی و منطق تجربی شده، و در نهایت منطق 

در مرحله وسط منطق تجربی را به طور کلی مورد نقد قرار داده، و در مرحله اخیر ذاتی را قبول نموده است. 

تنها نقضی بر این نظریه وارد نموده که برخی تصدیقات وجود دارد که حاصل شرطی شدن ذهن نیست. کانّ 

 ت نظر شود:داند. به نظریه هیوم از سه زاویه ممکن اسایشان توجیه منطق تجربی را قبول کرده امّا ناکافی می

 

 نظریه منطق تجربی از زاویه فلسفی

از زاویه فلسفی، هیوم اصل علّیت را مورد تشکیک قرار داده به این صورت که علّیت ساخته ذهن است. 

بوده که در فلسفه از بدیهیات « حدوث شیءٍ بالعلّۀٍ محالٌ»توضیح اینکه اصل علّیت دو معنی دارد: معنای اول 

پذیر نیست. یعنی به عنوان یک اصل مسلّم مورد قبول فالسفه و که گفته شده اثباتاست و اثبات نشده، بل

متکلمین و اصولیون واقع شده است. شهید صدر فرموده این اصل هرچند بر اساس منطق عقلی و تجربی قابل 

( اصل این پذیر است. از سوی فالسفه متأخر )فالسفه مغرب زمیناثبات نیست، امّا بر اساس منطق ذاتی اثبات

است یعنی هرشیء در « الشیء ما لم یجب، لم یوجد»قضیه مورد تردید واقع شده است؛ معنای دوم اصل علّیت 

شود. این معنی نیز مورد قبول تمام فالسفه مسلمان بوده و بسیار سعی آنِ حدوث، واجب الوجود بالغیر می

اند ه، تمام اصولیون و متکلمین این اصل را منکر شدهاند این اصل را مبرهن و مدلل نمایند. در مقابل فالسفکرده

اند )البته نقد دلیل فالسفه بیشتر از سوی )یعنی کلیت قاعده را منکر هستند(. ادلّه فالسفه را نیز مورد نقد قرار داده

 اصولیون بوده است(.

بحث جبر و اختیار معنای دوم مراد است، امّا در سائر مباحث از جمله بحث اکنون، معنای اول مراد  در

است. گفته شده هیوم قائل بوده اصل علّیت نکته ذهنی دارد نه عینی و خارجی، که این بحث مرتبط با فلسفه 

 است.

 

 نظریه منطق تجربی از زاویه روانشناسی

داند، و شهید صدر نیز از این مام تصدیقات را به سبب شرطی شدن ذهن میاز زاویه روانشناسی، هیوم ت

زاویه نظر نموده و اشکالی مطرح نموده که این مطلب عمومیت ندارد )یعنی برخی تصدیقات ناشی از شرطی 

 شناسی ندارد.شدنِ ذهن نیستند(. این بحث نیز ارتباطی به ما در معرفت
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منطقی )که یقین به قضایای مبتنی بر حسّ، ناشی از قیاس است(، در فالسفه مسلمان بعد از حلّ مساله 

ها فناپذیر تمام انسان»و به « زید انسان است»اند. به عنوان مثال اگر تصدیق به مسأله فلسفی گرفتار شده

بحث فلسفی در مورد علّت «. زید فناپذیر است»آید به وجود داشته باشد، تصدیق سومی به وجود می« هستند

اعلی تصدیق سوم است، که معنی ندارد دو تصدیق قبل علّت فاعلی آن باشند. علّت فاعلی تصدیق به نتیجه در ف

کند. تصدیق اول و دوم نیز فقط نقش معدّ را دارند نظیر است که تصدیق سوم را افاضه می« عقل فعّال»فلسفه 

 وانشناسی این نظریه عمومیت ندارد.پدر و مادر نسبت به زید که نقش معدّ دارند. بنابراین به لحاظ ر

 

 شناسیمنطق تجربی از زاویه معرفت

شناسی وارد بحث نشده است. در شناسی است. شهید صدر از دید معرفتمهمّترین بحث، بحث معرفت

 شود.توضیح نظر شهید صدر در منطق ذاتی این بحث مطرح می

 

 توجیه علم مبتنی بر حسّ در منطق ذاتی

را نوشته است. سپس در مرحله « فلسفتنا»له اول، منطق عقلی را قبول داشته و کتاب شهید صدر در مرح

شده است )این بحث را در تعطیالت برای « قریحه»دوم ایشان از منطق عقلی عدول نموده و قائل به نظریه 

(. سپس در آمده است« رسائل»برخی شاگردان گفته که یکی از آنها تقریرات این مباحث را نوشته و در کتاب 

مرحله سوم ایشان با این مشکل مواجه شد که با نظریه قریحه هیچ کالمی دارای ارزش نخواهد بود، لذا از این 

شد که این بحث در کتاب « حساب احتماالت»یا « منطق ذاتی»نظریه هم رفع ید نموده و قائل به نظریه 

االت ایشان بر منطق عقلی، و سپس اشکاالت بر آمده است. به ترتیب همین مراحل ابتدا اشک« االسس المنطقیۀ»

 شود.نظریه قریحه و سپس منطق ذاتی توضیح داده می

 

 اشکاالت منطق عقلی

شهید صدر سه اشکال اساسی بر منطق عقلی داشته: اوالً نهایت کار و فائده منطق ذاتی تبدیل اجمال به 

اهگشا نیست، زیرا منطق عقلی در طول دو هزار سال شود منطق عقلی رتفصیل است؛ و ثانیاً با استقراء معلوم می

هیچ سقمی را برطرف نکرده و هیچ مریضی را شفا نداده است. یعنی در علوم عقلی مانند کالم و فلسفه 

اختالفات حتی یک ذرّه هم کم نشده، بلکه اضافه شده است. عالمان بزرگی مانند ابن سینا و فارابی و ملّا صدرا 

قلی راهگشا نخواهد بود؛ و اند. پس منطق عاند امّا به نتیجه واحد نرسیدهخواجه بحث نمودهو متکلمینی مانند 
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شود تمام یا غالب ادلّه متکلمین نادرست بوده و ادلّه فالسفه نیز دست کمی از آن ثالثاً با استقراء دیگر معلوم می

ر واقعاً این مسائل دلیل داشت، این همه به ندارد. پس این ادلّه نیز معموالً سست بوده و دارای مغالطه است. اگ

 آوردند.مغالطه روی نمی

 

 نظریه قریحه و اشکال آن

شهید صدر بعد از مشاهده این اشکاالت بر منطق عقلی با این مساله مواجه شد که مشکل علوم عقلی 

علماء شخصی است  قابل حلّ است؟ ایشان متفطّن این نکته شد که اکثر تصدیقات شود و اصالً چگونه حلّ می

شود واقعیت یعنی مرتبط با ساختار و پیشینه افراد است. به عنوان مثال اگر زید اعتقاد داشته باشد آنچه دیده می

رود )حتی اگر صد سال برهان برایش اقامه شود، دارد، این یقین زید با براهین و ادلّه متعدد نیز از بین نمی

اند که دو مانند زنون اقامه برهان بر استحاله واقعیت داشتن خارج نمودههمانطور که برخی فالسفه یونان قدیم 

هزار سال اذهان درگیر آن شده و کسی آن را ابطال نکرد، و بعد از دو هزار سال در یک شاخه از ریاضیات 

ای ذره پاسخ وی داده شد(؛ و اگر کسی ذهن شکّاک داشته و شکّ در عالم واقع داشته باشد، با هزاران برهان هم

آید که حتی اگر هزاران بار از آن غذا نظیر اینکه کسی از غذایی بدش می تصدیق برایش حاصل نخواهد شد.

 آید.تعریف شود، باز هم بدش می

« قریحه»بنابراین ساختار ذهنی و پیشینه افراد در تصدیقات آنها مؤثّر است. ایشان نام ذهنیت افراد را 

ای ندارد و باورها و اعتقادات مردم بر اساس قریحه است )تکرار برهان نیز فائدهنهاد. پس در باب علوم عقلی، 

 براهین و استدالالت ممکن است موجب تغییر در قریحه شود، امّا موجب یقین و تصدیق نیست(.

 

 10/02/96  119ج

 منطق ذاتی و توجیه علم مبتنی بر حسّ

« آن آتش داغ است»و یا « ها داغ هستندهمه آتش» آید مانندعلم مبتنی بر حسّ از استقراء به دست می

ها تجربه و حسّ نبوده است. همانطور که گذشت یقین به این قضایا در حالیکه نسبت به آن آتش یا تمام آتش

در منطق ارسطویی ناشی از قیاس، و در منطق تجربی ناشی از حالت ذهنی و روانی و شرطی شدن ذهن است. 

 ابطال نموده، لذا ایشان به دنبال منشأ این یقین بود. شهید صدر هر دو نظر را

ایشان از راه حساب احتماالت استفاده کرد که نه تنها در علوم تجربی، بلکه در علوم عقلی نیز مفید است. 

آیا »، و یا «آیا حدوث شیء بدون علّت ممکن است؟»، و یا «آیا عالم مبدأ دارد؟»یقین به پاسخ مسائلی مانند 
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بر اساس منطق عقلی و تجربی ممکن نیست، امّا بر اساس « م صلّی اهلل علیه و آله پیامبر خدا هست؟نبی اکر

منطق ذاتی از راه حساب احتماالت ممکن است. البته ایشان متوجه بود یقین حاصل از حساب احتماالت یقین 

است. بنابراین ایشان گامی برای  باشد بلکه یقین موضوعی )یعنی یقین موجّه(منطقی نیست، و یقین ذاتی نیز نمی

موجّه بودن این یقین برداشته )که دیگران هم این گام را برداشته و قبول دارند(، و گام دیگری برای صفر کردن 

 احتمال مخالف در حساب احتماالت برداشته است:

ن آنها الف. حساب احتماالت توضیح داده شد که صور ممکنه و صور محتمله در نظر گرفته شده و بی

است؛ « یک دوم»شود. به عنوان مثال ارزش احتمالی اینکه یک سکه پرتاب شده و خط بیاید سنجی مینسبت

درصد است. اگر  50زیرا صور ممکنه دو صورت، و صور محتمله یک صورت است. بنابراین احتمال خط آمدن، 

درصد است؛ زیرا صور ممکنه  25نی یع« یک چهارم»سکه دو بار پرتاب شود، احتمال اینکه دو مرتبه خط آید 

چهار صورت، و صورت محتمله یک صورت است. مثال دیگر پرتاب تاس است که صور ممکنه شش صورت، 

و احتمال اینکه عدد شش بیاید، یک صورت است. اگر دو مرتبه پرتاب شود، احتمال اینکه هر دو شش باشد 

 و صورت محتمله یک صورت است.است؛ زیرا صور ممکنه سی و شش صورت، « یک سی و ششم»

« یک سی و ششم»در این صورت که یک تاس دو مرتبه پرتاب شده و احتمال دو مرتبه شش آمدن 

شود که آیا این احتمال فقط حکایت از حالت ذهنی است، و یا ناظر به خارج و واقع است، این سوال مطرح می

تبه شش بیاید و یا نیاید، پس در خارج امر دائر است؟ توضیح اینکه در عالم واقع و خارج ممکن است دو مر

شود که علم به آن وجود ندارد. بنابراین است. یعنی یکی از دو حالت در خارج واقع می« یک»و « صفر»بین 

این احتمال فقط ناظر به ذهن بوده و ارزش معرفتی ندارد. اگر عالوه بر ذهن، ناظر به خارج هم باشد، ارزش 

 معرفتی دارد.

این است که همانطور که این احتمال ناظر به ذهن است، ناظر به امر واقعی و خارج هم هست.  پاسخ

است. مراد از این احتمال این است که « یک ششم»احتمال عدد شش  توضیح اگر تاسی یک مرتبه پرتاب شود،

یک به »نسبت  عملِ پرتاب تاس اگر در خارج در کمّیت زیادی تکرار شود، نسبت عدد شش به سائر حاالت

است. یعنی اگر تاسی ششصد مرتبه پرتاب شود، تقریباً یکصد مرتبه عدد شش و پانصد مرتبه سائر اعداد « شش

خواهد آمد. این مطلب استقراء شده و در موارد مختلف بسیاری تست شده است. اگر دو تاس با هم پرتاب 

ر کمّیت بسیاری تکرار شود، نسبت دو عدد است. یعنی اگر د« یک سی و ششم»شود، احتمال شش بودن هر دو 

شود احتمال بهبودی بیماری است. مثال دیگر اینکه گاهی گفته می« یک بر سی و شش»شش به سائر حاالت 

درصد است. مراد این است که این دارو اگر به افراد بسیاری که این بیماری را دارند،  95زید با این دارو 

درصد از  5درصد بیماری یک نفر بهبود یافته، و  95ود خواهند یافت )نه اینکه درصد آنها بهب 95خورانده شود 
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بیماری وی باقی باشد(. پس گام اول این است که این مطلب ناظر به ذهن نبوده و ناظر به واقع است، که این گام 

 اند.را دیگران نیز برداشته

شود. پس باید توجیهی برای امّا صفر نمی شوند،ب. گام دوم این است که هرچند احتماالت کم و زیاد می

پیدایش یقین و صفر شدن احتمال خالف ارائه شود. به عنوان مثال در دو مرتبه پرتاب تاس، احتمال دو مرتبه 

« یک روی شش به توان صد»است. اگر صد مرتبه پرتاب شود، این احتمال « یک سی و ششم»شش آمدن 

است. لذا هرچند در این صور « یک روی شش به توان هزار»حتمال است. اگر هزار بار پرتاب شود، این ا

 شود تمام موارد شش آید، امّا احتمال ریاضی آن صفر نخواهد بود.احتمال داده نمی

شود؛ و اگر شهید صدر فرموده این خصوصیتِ ذهن است که اگر ظنّ بسیار قوی شود، تبدیل به یقین می

شود. نظیر اینکه با فاصله گرفتن از یک کوه به صفر شده و محو می احتمال خالف بسیار کوچک شود، تبدیل

شود. همانطور که کسی تا کنون حتی با چشم مسلّح اندک اندک کوچک شده و ناگهان از نظر ناظر محو می

را ندیده است )اتم هر مقدار با وسائل جدید بزرگ شده، مورد رؤیت واقع نشده، زیرا بسیار کوچک « اتم»

حالی که از مسلّمات علم امروز است که تمام مواد عالم از اتم تشکیل شده است. ذهن نیز مانند چشم  است(، در

گیرد. بنابراین هرچند بوده و اگر یک احتمال بسیار ضعیف شود، محو شده و انقالب کیفی در آن صورت می

 شود.میاحتمال خالف به لحاظ ریاضی صفر نیست، امّا به لحاظ حالت ذهنی یقین ایجاد 

 

 11/02/96  120ج

های انسان بر اساس حساب احتماالت است )نه صرفِ همانطور که در منطق ذاتی توضیح داده شد، یقین

استقراء(. به عنوان مثال با تجربه اولین آتش، احساس حرارت شد. این احتمال وجود دارد که حرارت ناشی از 

درصد است. با تجربه  50شده است. فرض شود این احتمال  عاملی خارجی باشد که اتّفاقاً با نار یک جا جمع

آتش دوم و احساس حرارت، احتمال اینکه نار منشأ حرارت باشد، تقویت شده و با تجربه نار سوم، نیز تقویت 

تر های بسیار بعدی، احتمال اینکه یک عامل ناشناخته موجب حرارت باشد، ضعیف و ضعیفشود. با تجربهمی

ز مقداری تجربه انقالب ایجاد شده و احتمال اینکه منشأ حرارت نار باشد، تبدیل به یقین شده، و شود. بعد امی

شود. این تفسیر را شهید صدر برای تمام موارد استقراء احتمال اینکه عامل ناشناخته باشد، تبدیل به صفر می

 گیرد:قائل بوده و دو نتیجه از آن می

ها بدون استثناء تصدیقاتی با کمک تعمیمات استقرائی دارند. به عنوان الف. نتیجه اول اینکه تمام انسان

خورد، که این فعل نتیجه یک تعمیم استقرائی است که آب رافع عطش مثال هر انسانی که تشنه شود آب می

 دهد یقین دارد: یقین دارد آب رافع عطش است، و یقین دارداست. در این مورد به عدد کارهایی که انجام می
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دویدن و نشستن و داد زدن و ... رافع عطش نیستند. اگر یقین نداشت، دلیلی نبود که حین عطش، آب خوردن را 

برود به « مدرسه خان»شود لذا برای اینکه به انتخاب نماید. انسان به تجربه یافته که مکان عوض نمی

ست که نتیجه استقراء است. پس همه رود. تمام کارهای انسان مسبوق به تعمیم و علم عامّ انمی« پردیسان»

 های استقرائی هستند.ها تعمیم استقرائی دارند و انبانی از یقینانسان

های استقرائی بر اساس فکر نبوده و ناخواسته است. اگر معمایی سوال شود ب. نتیجه دوم اینکه این یقین

های آید. امّا یقینکه با فکر به دست می شود مانند مسائل فلسفی و اصولی و فقهیفکر شده و جواب آن داده می

مردم با فکر نیست بلکه ناخواسته است. شهید صدر قائل است این روندی طبیعی بر اساس حساب احتماالت 

است. بنابراین با تجربه اول احتمال مساوی خواهد بود، با تجربه دوم یک احتمال تقویت شده و همینطور ادامه 

 شود.می یابد تا تبدیل به یقینمی

سپس ایشان قائل شده علوم بشر سه مرحله دارد: در مرحله اول، علم انسان به بدیهیات است. علم به 

باشند. از علوم بدیهی می« فطریات»و « اولیات»آید، و تنها بدیهیات با استقراء و تجربه و مشاهده به دست نمی

ه دوم، با کمک این قضایای یقینی بر اساس منطق این علوم مقدم بر تجربه و استقراء و هر حسّ است؛ در مرحل

توان استدالل نموده و به نتیجه یقینی رسید. علم ریاضیات و هندسه از این قبیل هستند که با ارسطویی می

شود تا علم جدید به دست آید )که این هم تبدیل اجمال به های بدیهی و یقینی شروع شده و استنتاج میگزاره

کبرا و نتیجه تحلیلی بوده و همیشه نتیجه در درون کبرا وجود دارد(؛ بعد از این مرحله، باب تفصیل است، یعنی 

شود )نه منطق عقلی یا ارسطویی بسته شده و تمام علوم دیگر توالد ذاتی دارند یعنی تصدیق از تصدیق متولّد می

شود و هرگاه ات ظنّی متولّد میقضیه از قضیه(. یعنی بر اساس تفسیری روانشناسانه تصدیقات جزمی از تصدیق

رود. در نظر شهید صدر، تمام علوم تجربی نتیجه توالد ذاتی است، همانطور یک احتمال کوچک شود، از بین می

آید. به عبارت دیگر توالد ذاتی یا حساب احتماالت، ریشه اساسی میکه علوم عقلی نیز از توالد ذاتی به دست 

 دهد.علوم تجربی و عقلی را شکل می

 

 نقد و بررسی منطق ذاتی

در حوزه علمیه از نظریات شهید صدر استقبال نشد، زیرا این مباحث با علوم حوزوی ارتباط ندارد و 

ای بدهد، در حوزه بررسی توسط علماء مورد بررسی قرار نگرفته است )نظیر اینکه اگر یک پزشک نظریه

 شناسی است.ا مباحث معرفتشود(. این نظریات اگر هم تمام باشد، مرتبط بنمی

البته یک بخش از مطالب ایشان با علوم حوزوی نیز مرتبط است. ایشان معتقد بوده منطق ذاتی در زمینه 

اند، قائلند روش ایشان دهد. کسانیکه در این علوم کار کردهکالم و عقائد و فلسفه نیز به برخی مسائل پاسخ می
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ن خواهد آمد(. یعنی معضالت کالمی و فلسفی با منطق ذاتی قابل حلّ عقیم بوده و پاسخگو نیست )که توضیح آ

که متکلم « عالم حادث است یا قدیم؟»نبوده و منطق ذاتی راهگشای حلّ مسائل آن علوم نیست. به عنوان مثال 

مختار است آیا انسان فاعل »اند؛ و مساله جبر و اختیار نیز که قائل به حدوث، و فیلسوف قائل به قِدَم عالم بوده

با منطق ذاتی قابل حلّ نیست )خودِ ایشان نیز در بحث اختیار از این روش استفاده نکرده است(؛ و « یا مضطرّ؟

 نیز با این منطق قابل حلّ نیست.« استحاله یا امکان معاد جسمانی»مساله 

. شده است نقد زعالوه بر این بخش کالم ایشان که مرتبط با مسائل حوزوی است، مباحث دیگر ایشان نی

 اند.اند )خارج از حوزه علمیه(، مطالب ایشان را قبول نکردهشناسی کار کردهکسانیکه در زمینه معرفت

 12/02/96  121ج

 سه نقد اساسی در نظریه شهید صدر وجود دارد:

 

 شناسینقد اول: عدم حلّ مشکل از حیث معرفت

شود لّ نمیحشناسی ن ایشان مشکل در ناحیه معرفتاولین اشکال در نظریه شهید صدر، این است که با بیا

قطع و  لیِ خود،ت اصوبلکه تنها توجیهی در ناحیه روانشناسی ارائه شده است. توضیح اینکه ایشان به سبب ذهنی

شناسی فتی به معره ربطیقین را مهمّ دانسته و به دنبال توجیه یقین انسان بوده و این تفسیر روانشناسی است ک

ه قطع د تبدیل بکند که اگر یک ظنّ، قوی شوه عبارت دیگر توضیح ایشان نحوه عملکرد ذهن را بیان میندارد. ب

شناسی است، که صحّت این تصدیقات و اعتقادات چگونه شود؛ در حالیکه بحث اصلی در ناحیه معرفتمی

، و قطع و تصدیق(شود )نه تضمین شده، و ضابطه صحّت آن چیست. در معرفت شناسی فقط قضیه بررسی می

رسی یه، و برت قضمهمّ نیست یک قضیه متعلّق تصدیق باشد، بلکه سوال این است که آیا راهی برای بررسی صحّ

ساب ساس حمطابقت آن با خارج وجود دارد؟ ایشان نیز قبول دارد که در گزاره و قضیه، هیچگاه بر ا

 ز تصدیقاتاحتماالت فقط موجب تولّد تصدیق ا شود بلکه حسابای از قضیه دیگر متولد نمیاحتماالت، قضیه

 دیگر است.

)یعنی به  1ای برای تشخیص صحّت گزاره وجود نداردرسد ضابطهشناسی، به نظر میالبته در بحث معرفت

اعتقاد ما تا کنون ضابطه و مالکی برای تعیین صحّت قضایا ارائه نشده، و ارائه نخواهد شد(. به عنوان مثال برای 

شود دست به آتش زده تا گرما احساس شود؛ در حالیکه این نهایتاً می« آن آتش گرم است»ضیه بررسی ق

احساس داللت ندارد که در خارج گرمایی باشد. در علم جدید ثابت شده و از مسلّمات علم فیزیک است که 

                                                           

 ها مطابق واقع نباشد.. البته اینکه ضابطه وجود ندارد، به این معنی نیست که گزاره1
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ت بلکه فقط در گرما و سرما در خارج نیست بلکه فقط احساس ذهنی انسان است. نظیر رنگ که در خارج نیس

ذهن انسان است؛ و نظیر صوت که در فیزیک گفته شده تمام اصوات در ذهن است، و در خارج سکوت مطلق 

است؛ و نظیر طعم که در خارج نیست و فقط در ذهن انسان است، یعنی فقط احساس شوری و احساس شیرینی 

ر با فرض صحّت آن، ربطی به مباحث وجود دارد امّا شوری و شیرینی در خارج نیست. به هر حال این تفسی

 شناسی ندارد.معرفت

عالوه بر اینکه صحّت این تفسیر نیز ثابت نیست. توضیح اینکه ممکن است صرفِ قوّتِ یک ظنّ، موجب 

تبدیل آن به یقین و قطع نباشد؛ بلکه ممکن است امور دیگری نیز در این تحوّل کیفی دخیل باشد. ممکن است 

 .1کردیگری داشت، برداشت متفاوتی میانسان اگر ادراکی د

 

 13/02/96  122ج

انشناسی حث روهمانطور که گذشت نقد اول بر منطق ذاتیِ شهید صدر، این است که نظریه ایشان فقط ب

گر . یعنی اهای ظنّی استبوده و توضیح چگونگی ایجاد یقین از ظنّ بر اساس تجربه و حسّ و بر اساس گزاره

باشد؛ شناسی نیست، پس بحث فلسفی یا منطقی نمیشود. این بحث معرفتل به یقین مییک ظنّ قوی شود تبدی

ن حقّق یقیتل در عالوه بر اینکه در زمینه روانشناسی نیز مشکل حلّ نشده بلکه شاید عوامل دیگر نیز دخی

واسّ حفقط با  و ارد،باشند. در داستان مولوی، انسان تشبیه به اعمی شده و اطالعی از باطن و حقائق عالم ند

ممکن  نوان مثالعبیند )همین تفسیر شهید صدر نیز ممکن است از این قبیل باشد(. به پنجگانه ظاهر عالم را می

 ارد:هم د است بین نوشیدن آب و سیراب شدن، و یا حرارت و آتش، علّیتی نباشد. این مطلب دو مؤیّد

ار گرفته و گرم شود، گرمای سنگ ربطی به اول نظریه حکماء است که معتقدند اگر سنگی در آتش قر

آتش ندارد )آتش حتی علّت ناقصه هم نیست(؛ و یا حنای کف دست، علّتِ سرخی کف دست نیست )حتی علّت 

ناقصه هم نیست(؛ و یا نوشیدنِ آب نیز علّت سیرابی نیست. این امور علّت یا از اجزاء علّت تامّه نبوده، بلکه معدّ 

قط علّت فاعلی و علّت صوری و علّت مادی و علّت غایی است )علّت معدّه اصالً علّت هستند. علّت ناقصه ف

نیست، یعنی جزء علّت و علّت ناقصه هم نیست(. سنّت الهی بر این است که فقط در زمانی سنگ گرم شود که 

ن صورت هیچ رابطه کند؛ در ایمجاور نار است )نظیر اینکه زید وعده هزار تومان به کسی دهد که به او سالم می

                                                           

ی داده زد، و در همان زمان شتر هم صدایای دارد. داستان این است که شخص مستی به انسان اعمی مشت میولوی در معرفت انسان جمله. م1

 زند:رسد. کور معتقد شده که شتر به وی لگد میکه به گوش اعمی می

 است اشتر زن لگد پندارد کور        مست جلف یک زند اعمى بر مشت

 دید نه آیینه، است گوش را شنید           کورمى اشتر بانک دم آن انکه ز
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دهد(. بنابراین در حکمت محال علّی بین سالم و هزار تومان نیست، امّا هرگاه سالم شود زید نیز هزار تومان می

است که نار موجب حرارت در سنگ شود، و تنها عقل فعّال است که مفیض تمام اموری مانند حرارت است. این 

 کند.فقط ظاهر دنیا را درک می اعتقاد علماء نیز مویّد است بر اینکه انسان

مِنِینَ مِْنُه فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَْیتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رََمى وَ لِیُبْلِیَ الْمُؤْ»مؤیّد دوم آیه شریفه 

ها از این آیه مختلف است، امّا بنابر یک برداشت تأییدی داشتباشد. هرچند برمی 1«بَالَءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

بر مطلب فوق است. ظاهر آیه شریفه داللت دارد وقتی انسان تیری پرتاب کند، در حقیقت انسان پرتاب نکرده 

خصوصیت ندارد )به عنوان مثال اینگونه نیست که مشی و « رمی»کند. واضح است که بلکه دیگری پرتاب می

ال از افعال خودِ انسان باشد، امّا رمی از افعال انسان نباشد(؛ پس تمام افعال انسانی مانند جلوس و قیام سائر افع

شود. از سوی دیگر، مخاطب آیه یعنی انسان نیز خصوصیتی ندارد بلکه افعال تمام و مشی نیز از انسان نفی می

نگونه خواهند بود. لذا نار نیز که از جمادات است، حیوانات نیز از آنها نفی شده، و حتی نباتات و جمادات نیز ای

 کند.فعلی به عنوان سوزندگی ندارد. این مطلب نیز تأییدی است بر اینکه انسان فقط ظاهر دنیا را درک می

 

 شناسینقد دوم: عدم اهمّیت یقین در معرفت

نی قطع یع« یقین»نبال دنیز به نقد قدیمی که بر منطق و فلسفه وارد بوده بر ایشان هم وارد است، که ایشان 

ع مطابق باشد اند و برای آنها مهمّ نیست این قطاند؛ به خالف اصولیون که فقط به دنبال قطع رفتهمطابق واقع رفته

 شود.یمیا نباشد. اصولیون معتقدند اگر قطع به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، موجب حجّیت آن تکلیف 

د واقع وجو ای برای مطابقت بات این است که به اعتقاد ما ضابطهاگر یقین مالک باشد، یکی از مشکال

اشد؛ امّا بتواند مطابق یمندارد. یعنی هیچ قطعی قابل تست نیست )البته منکر مطابقت قطع با واقع نیستیم، و قطع 

نیز ها وجود ندارد( ای برای بررسی صحّت همین قطع )که ضابطه برای تست قطعضابطه ندارد(. حتی ضابطه

طابقت مضوری وجود ندارد. در علوم حضوری نیز ضابطه برای تعیین مطابقت وجود ندارد )نه اینکه علم ح

 ندارد، بلکه ضابطه ندارد(.

ر ی است. دعرفت شناسمنیز بی فائده در « قطع»رود، و بررسی « یقین»بنابراین ایشان نیز نباید به دنبال 

لوم ای است که نتیجه یک گزاره حسّی است. در تمام ع. مراد گزارهها رفتشناسی باید به دنبال گزارهمعرفت

ید به دنبال م اصول باها بود بدون اینکه ربطی به قطع و یقین و احتمال داشته باشد؛ امّا در علباید در پی گزاره

 است. رفتهقین ع و یقطع و احتمال بود. احتماالً ایشان نیز تحت القائات اصولی قرار گرفته که به دنبال قط

                                                           

 .17. سورۀ االنفال، آیۀ1
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 های كالمی و اعتقادینقد سوم: عدم حلّ گزاره

مین ربی با هوم تجشهید صدر نگران علوم تجربی نبوده بلکه دغدغه مباحث اعتقادی را داشته است. در عل

 وخچال یعلم دست و پا شکسته پیشرفت خوبی حاصل شده و انرژی و وسائلی مانند هواپیما و موشک و 

هن ذام که دو هزار سال ای را گشودهد استفاده است. شهید صدر صراحتاً فرموده گرهماشین ساخته شده و مور

 بشر آن را باز نکرده است.

ه طور ده است. برسد نه تنها گره دو هزار ساله باز نشده، بلکه گره دیگری نیز افزوده شامّا به نظر می

 شود.مختصر به این نقد اشاره می

 

 16/02/96  123ج

شناسی، عدم انتاج منطق عقلی در گفته شده انگیزه شهید صدر برای ورود به مباحث معرفتهمانطور که 

مباحث اعتقادی و کالمی بوده است. ایشان به دنبال روش جایگزینی برای منطق عقلی بوده، که به منطق ذاتی یا 

 .1حساب احتماالت رسیده است

منطق ذاتی پاسخگو نیست. به عنوان مثال برهان  رسد در این زمینه نیز توفیقی حاصل نشده، وبه نظر می

نظم برای اثبات واجب، در حکمت مورد استفاده نبوده و عقیم است؛ و در کالم از اهمّ براهین است؛ شهید صدر 

برهان نظم را با منطق ذاتی زنده نموده، و آن را از حالت کالمی خارج، و وارد فلسفه نموده است )یعنی تبدیل به 

ها هزار کلمه در آن ذکر کرده است. مؤلفی دارد، که ده« کفایۀ االصول»ده است(. توضیح اینکه کتاب برهان نمو

دانسته، بلکه از این کلمات را کنار هم گذاشته و اتّفاقاً کتاب کفایه به وجود ممکن است ایشان معانی الفاظ را نمی

دانسته، و همان ای جمالت و محتوا را میشناخته و معنآمده است؛ و ممکن است مؤلف تک تک کلمات را می

که در ذهن داشته در کتاب نوشته باشد. احتمال اول با حساب احتماالت بسیار ضعیف است و یک بر چند 

شود که شود. لذا با خواندن خط اول برای انسان یقین حاصل میمیلیارد است، و احتمال دوم بسیار قوی می

یده است. احتمال خالف آنقدر ضعیف است که به هیچ ذهنی قابل رؤیت فهممؤلف کتاب معنای جمالت را می

دانسته است. اگر به نیست. هیچ انسانی نیست که تردید و شک داشته باشد که مؤلف کتاب معنای الفاظ را می

تر است، احتمال خالف بسیار در نظر گرفته شود که بسیار بزرگ« جواهر الکالم»جای آن کتاب از کتاب 

ر خواهد شد. این تنظیری از برهان نظم بر اساس حساب احتماالت است، و اگر به جای کتاب تدوینی، تکوچک

                                                           

 ست.نیز برای اثبات مباحث اعتقادی، از منطق ذاتی استفاده نموده ا« الفتاوی الواضحۀ». ایشان در مقدمه کتاب 1
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تر از کتاب تدوین است، و جهان بزرگ با این نظم عجیب در کتاب تکوین در نظر گرفته شود که بسیار بزرگ

 آید که جهان ناظمی دارد.دست می شود؛ بنابراین یقین بهنظر گرفته شود، احتمالِ اتّفاقی بودنِ جهان داده نمی

اند، امّا اشکال دیگری نیز وجود دارد که بر اساس حساب این بیان اشکاالتی دارد که فیلسوفان بیان نموده

احتماالت وارد بوده و بر اساس برهان نظم متکلمین، وارد نیست. اگر مؤلف کتاب کفایه و یک کتاب نوشته شده 

نهایت کتاب تدوین شده شود؛ امّا اگر گفته مؤلفی با بیهم و شعور مؤلّف محقّق میدر نظر گرفته شود، یقین به ف

توان در نظر گرفته شود که فقط یک یا چند کتاب از آنها در دسترس است، بر اساس حساب احتماالت نمی

نهایت یشعور بودنِ مؤلف صفر نشده و صورت کسر احتماالت باثبات شعور برای مؤلف شود؛ زیرا احتمال بی

دار و تعدادی نهایت، کتاب کفایه است، لذا امکان دارد این مؤلف تعدادی کتاب معنیاست. یکی از این کتب بی

نهایت است )یعنی نوع قدیم بوده و مثالً هر چه به معنی داشته باشد. مخلوقات الهی نیز طبق نظر فالسفه بیبی

 الف تبدیل به صفر نخواهد شد.عقب رویم اولین مورچه معلوم نیست(، لذا احتمال خ

 

 بحث دوم: ظنّ 

« ظنّ »و « قطع»مقصد ششم از کتاب کفایه، بحث حجج و امارات است، که قبل از اصلِ بحث دو بحث 

 مطرح شده است. بحث قطع، خارج از مباحث علم اصول، و بحث ظنّ داخل مباحث علم اصول است.

بحث نموده که پشتوانه بحث از ظنون است. « عقالءسیره »شهید صدر نیز قبل از ورود به بحث ظنّ، از 

 اند.شده« شهرت»و « اجماع»و « خبر واحد»سپس وارد بحث از حجّیت ظنونی مانند 

شود )که شهید صدر نیز اضافه می« اطمینان»عالوه بر این تغییر شهید صدر، بحث یکی از امارات به نام 

شود، که در ضمن به مباحث کفایه اضافه می« سیره»و « اناطمین»آن را بحث نکرده است(. بنابراین دو بحث 

 شود.بحث می« عرف»و « سیره متشرعه»و « سیره عقالئیه»سیره از 

 

 17/02/96  124ج

 مقدمه حجّیت ظنون

است. پس ظنّ « شکّ »و « وهم»احتمال راجح بوده و در مقابل احتمال مرجوح و مساوی یعنی « ظنّ»

یعنی اعتقاد « قطع»رود(. بنابراین )هرچند گاهی ظنّ در مقابل اطمینان به کار میشود نیز می« اطمینان»شامل 

 از محلّ بحث خارجند.« شکّ»و « وهم»جزمی، و 



 825.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

258 

 

شود: بحث اول از حجّیت ذاتی برای ظنّ؛ بحث دوم از مباحث مقدمه حجّیت ظنّ، در سه جهت بحث می

در شکّ در حجّیت ظنّ )شکّ در خودِ حجّیت ظنّ امکان جعل حجّیت برای ظنّ؛ و بحث سوم از مقتضای اصل 

 یا در جعل حجّیت برای ظنّ(:

  

 جهت اول: حجّیتِ ذاتیِ ظنّ

 برای ظنّ توضیح داده شود:« حجّیت ذاتی»قبل از ورود به بحث نیاز است مراد از 

 

 مراد از حجّیت ذاتی ظنّ

جّزیت یعنی اگر شیئی به تکلیف است. من« معذّریت»و « منجّزیت»در علم اصول به دو معنی « حجّیت»

تکلیف فعلی منجّز شود؛ و معذّریت یعنی اگر امری به عدم تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن تکلیف  فعلی تعلّق گیرد،

معذّر شود. تکلیف منجّز نیز همان تکلیفی است که در مخالفت آن استحقاق عقوبت وجود دارد؛ و تکلیف معذّر 

 ت آن استحقاق عقوبت نیست.نیز تکلیفی است که در مخالف

است. بنابراین سوال این است که اگر ظنّ به تکلیف « منجّزیت»مراد از حجّیت در طرح این بحث، فقط 

به عدم تکلیف فعلی، بحث از معذّریت  شود؟ امّا در ظنّ آیا موجب تنجّز آن تکلیف می فعلی تعلّق گیرد،

شود. یعنی در صورتی که ظنّ به تکلیف طع، منجّز محسوب میعنه بوده است؛ زیرا در نزد مشهور فقط قمفروغ

باشد هم برائت عقلیه جریان دارد، فضالً از ظنّ به عدم تکلیف. به عبارت دیگر اگر قطع به تکلیف نباشد، کافی 

 است تا برائت عقلیه جریان یابد، و نیازی نیست ظنّ به عدم تکلیف باشد.

 ن بحث، منجّزیت ظنّ است.به هر حال مراد از حجّیت ظنّ در ای

 

 اقوال در مسأله 

شود؟ در نظر بحث در این است که اگر ظنّ به تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آیا موجب تنجیز آن تکلیف می

مشهور ظنّ ذاتاً منجّز نبوده و تنجّز ظنّ نیاز به جعل دارد )نظیر مالیت یک اسکناس(؛ بر خالف حجّیت قطع که 

 عل ندارد )نظیر مالیت یک قطعه طال(.ذاتی بوده و نیازی به ج

و « شک»و « وهم»و « ظنّ »داند. ایشان تفاوتی بین در مقابل مشهور، شهید صدر حجّیت ظنّ را ذاتی می

داند. پس شخص مخالفت کننده با تکلیف نگذاشته و تمام این امور را موجب تنجّز تکلیف فعلی می« قطع»

 مظنون نیز عقالً استحقاق عقاب دارد.
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 ظر مختار: تفصیل بین معانی مختلف ذاتین

 ود دارد:تمال وجدو اح« ذاتی»همانطور که گفته شد مراد از حجّیت ظنّ، منجّزیت ظنّ است. در معنای 

ه جعل نیازی ب یعنی اول اینکه ذاتی یعنی نیازی به جعل نداشته و مقتضایِ خودِ شیء است؛ و دوم اینکه ذاتی

 شود:ی میبررس ت؛ با توجه به هریک از این معنای، ذاتی بودن حجّیت ظنّنداشته و از شیء قابل سلب نیس

 

 ذاتی به معنای غیر جعلی

مقابل  ت، و دراین باشد که نیازی به جعل نداشته و مقتضای خودِ شیء اس« ذاتی»ممکن است مراد از 

 ست. یعنیعی و عرفی اباشد؛ حجّیت ظنّ به معنای منجّزیت عقلی در مقابل منجّزیت شراعتباری و جعلی می

ین اارد. در وبت دمحلّ بحث فقط در حجّیت عقلی است به این معنی که مخالفت با آن در نظر عقل استحقاق عق

 صورت، سه نظر در حجّیت ذاتی ظنّ به این معنی وجود دارد:

ظر ن ظنون دردر نظر مشهور، حجّت عقلی و ذاتی نیست، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف م« ظنّ»الف. 

 عقل قبیح است.

ر نظر دمظنون  در نظر شهید صدر عقلی و ذاتی است، یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف« ظنّ»ب. منجّزیت 

 عقلی قبیح نیست )همانطور که عقوبت بر مخالفت تکلیف مقطوع در نظر عقل قبیح نیست(.

اتی دانسته، و حجّیت ج. شهید صدر در کتاب حلقات به قائلی نسبت داده که حجّیت ظنّ اطمینانی را ذ

 .1داندظنّ غیر اطمینانی را ذاتی نمی

دو  ه این نظررسد در این معنی از ذاتی، حجّیت ظنّ ذاتی بوده و نیازی به جعل ندارد. البتبه نظر می

 تفاوت با نظر شهید صدر  دارد:

حجّیت ظنّ در  داند )یعنی. ایشان منجّزیت ذاتی ظنّ را منحصر به تکالیف شرعی و موالی حقیقی می1

رسد حجّیت ظنّ در تمام موالی )هم موالی عقالئیه و عرفی ذاتی نبوده و نیاز به جعل دارد(. در حالیکه به نظر می

موالی حقیقی و هم موالی عقالئیه و عرفیه( ذاتی است. توضیح اینکه ایشان منکر جریان برائت عقلیه نسبت به 

رسد برائت عقلیه در موالی ی حقیقی ذاتی خواهد بود؛ امّا به نظر میموالی حقیقی است، لذا حجّیت ظنّ در موال

                                                           

نّ أال شكّ فی  ة القطع، كمادرجة القطع تطبیقا لمبدأ حجّیّ و ال شكّ فی حجّیّة اإلحراز الواصل إلى :»282، ص1. دروس فی علم االصول، ج1

 ان فقد یقال بحجّیّتها االطمئن. و أمّاإلحراز الظنّیّ غیر كاف للمقصود ما لم یقم دلیل شرعیّ على التعبّد به فیدخل فی نطاق اإلحراز التعبّدیّ

الطمئنان به، و كما شمل حالة ایكذلك  ت عقال كما یشمل حالة القطع بالتکلیفالذاتیّة عقال تنجیزا و تعذیرا كالقطع، بمعنى أنّ حقّ الطاعة الثاب

 «.ال یشمل حالة القطع بعدم التکلیف كذلك ال یشمل حالة االطمئنان بعدمه
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عرفیه و عقالئیه نیز جاری نبوده، لذا حجّیت ظنّ نسبت به تمام موالی ذاتی است. بنابراین عالوه بر قطع، ظنّ نیز 

 باشد.)و حتی وهم و شک نیز( موجب تنجّز تکالیف شرعی و عقالئی و عرفی می

حقّ »اب از ب که در نظر ایشان منجّزیت ظنّ و وهم و شک و قطع در تکالیف شرعیه،. اختالف دوم این2

است. تفاوت این دو نظر در مباحث قبل « احتیاط عقلی»رسد منجّزیت آنها از باب است؛ امّا به نظر می« الطاعۀ

 نیز توضیح داده خواهد شد.« اصول عملیه»توضیح داده شده است، و در ابتدای مبحث 

 

 به معنای غیر جعلی و غیر قابل ردع ذاتی

این باشد که حجّیت و منجّزیت ظنّ نیازی به جعل نداشته، و امکان ردع از « ذاتی»ممکن است مراد از 

خواهد؛ و دوم اینکه الغای حجّیت آن هم متقوّم به دو امر است: اول اینکه جعل نمی« ذاتی»آن هم نیست. یعنی 

، که اعمّ بود از اینکه الغای حجّیت آن ممکن باشد یا نباشد(. در این صورت، ممکن نیست )بر خالف احتمال اول

 شود:ابتدا اقوال مختلف در ذاتیتِ حجّیتِ قطع، و سپس در ذاتیتِ حجّیتِ ظنّ بررسی می

در حجّیت ذاتیِ قطع دو نظر وجود داشت: اول اینکه الغای حجّیت قطع ممکن نیست؛ و دوم اینکه الغای 

)نظر مختار نیز امکان الغای حجّیت قطع بود(. البته قائلین به عدم امکان الغای حجّیت قطع، دو  آن ممکن است

محال است؛ و در نظر شهید صدر هرچند ثبوتاً ممکن، امّا دسته بودند: الغای حجّیت قطع در نظر مشهور ثبوتاً 

صول آن به مکلف نیست؛ لذا چنین الغایی اثباتاً محال است )یعنی اگر مولی حجّیت قطع را الغاء نماید، امکان و

 شود(.لغو است، و از حکیم صادر نمی

در حجّیت ذاتیِ ظنّ نیز واضح است که بنابر نظر مختار در قطع، الغای حجّیت ظنّ ممکن است )اگر الغای 

اتی، حجّیت قطع ممکن باشد، الغای حجّیت ظنّ به طریق اولی ممکن خواهد بود(. پس ظنّ به این معنی از ذ

حجّیت ذاتی ندارد؛ در نظر شهید صدر نیز واضح است الغای حجّیت ظنّ محذور ثبوتی ندارد )زیرا در قطع هم 

محذور ثبوتی نیست(، و آن محذور اثباتی در مورد ظنّ وجود نداشته و الغای حجّیت ظنّ قابل ایصال به مکلّف 

 اتی ندارد.است. پس در نظر ایشان نیز ظنّ به این معنای ذاتی، حجّیت ذ

بنابراین در نظر مختار و نظر شهید صدر، حجّیت ظنّ به معنای اول ذاتی بوده، و به معنای دوم ذاتی 

 نیست.

 

 18/02/96  125ج
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 جهت دوم: امکان جعل حّجیت برای ظنّ 

امکان التعبّد »بحث در امکان جعل حجّیت برای ظنّ توسط شارع است که گاهی از این بحث با عنوان 

شود. یعنی آیا عقالً ممکن است شارع مقدّس برای ظنّ یک حجّیت جعل نماید؟ بحث اعمّ است یاد می« بالظنّ

، و از اینکه جعل حجّیت برای «ظنّ در رکعات نماز»از اینکه جعل حجّیت برای نفسِ ظنّ شود مانند اعتبار 

 «.خبر واحد»سبب ظنّ شود مانند امارات رائج از جمله 

ل حجّیت برای ظنّ مطرح شده که اگر این دو اشکال دفع شوند، جعل حجّیت دو اشکال اساسی بر جع

 شوند:برای ظنّ ممکن خواهد بود. هر یک از این دو اشکال مستقلّاً بررسی می

 

 اشکال اول: تخصیص قاعده برائت عقلی

علم است  در این قاعده« بیان»در علم اصول پذیرفته شده است. مراد از « قبح العقاب بالبیانٍ»قاعده 

عقالً قبیح است. به عنوان مثال فرض شود شرب این مایع حرمت فعلی  یعنی عقوبت بر تکلیف فعلی غیر معلوم،

داشته، و زید نیز علم به حرمت فعلی آن دارد. در این صورت عقوبت زید بر مخالفت آن تکلیف عقالً قبیح 

ین صورت قاعده قبح عقاب شامل زید شده و نیست. اکنون فرض شود زید، علم به حرمت نداشته باشد، در ا

عقاب زید نیز بر مخالفت آن تکلیف قبیح خواهد بود. پس اگر زید ظنّ بر حرمت داشته باشد نیز طبق قاعده 

تواند ظنّ غیر حجّت را حجّت کند زیرا طبق فوق، عقوبت وی بر مخالفت تکلیف قبیح است. بنابراین شارع نمی

عقوبت بر مخالفت قبیح است. به عبارت دیگر اعتبار حجّیت برای ظنّ مستلزم قاعده فوق، در این موارد 

دارد؛ زیرا عقل موضوع قاعده را تحدید تخصیص قاعده فوق است، در حالیکه قاعده عقلی تخصیص برنمی

 کند، لذا باب انشاء نیست تا تخصیص آن ممکن باشد.نموده و آن را درک می

 

 م ظاهری استجواب اول: عقوبت دائر مدار حک

جواب اول این است که عقوبت الهی بر مخالفت تکلیف واقعی نبوده، بلکه بر مخالفت تکلیف ظاهری 

است. به عنوان مثال فرض شود یک ثقه خبر از نجاست و حرمت شرب این مایع داده و در واقع نیز نجس 

نبوده، بلکه به « شرب نجس»ب باشد، سپس زید آن را شرب نماید. در این صورت عقوبت زید در قیامت به سب

است؛ بر خالف اینکه زید عالم به نجاست و حرمت آن مایع باشد، که در قیامت به « مخالفت با خبر ثقه»سبب 

 شود.سبب شرب نجس عقاب می
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این جواب مورد قبول مشهور نیست؛ زیرا وجوب تبیعت از اماره، وجوبی طریقی بوده و عقاب بر آن 

عقاب بر مخالفت اماره قبیح است(. وجوب طریقی وجوبی است که برای تعذّر یا تنجّز باشد )یعنی صحیح نمی

 واقع بوده و خودش مالکی ندارد. پس همیشه عقوبت دائر مدار تکلیف واقعی است.

 

 جواب دوم: مسلک جعل علمیّت

شاگردانِ  جواب دوم از مدرسه میرزای نائینی است )ایشان این جواب را داده و بسیاری از شاگردان و

ان فرموده در این مورد )مانند مثال فوق(، عقوبت همراه بیان بوده و اند(. ایششاگردان ایشان نیز آن را پذیرفته

قبیح نیست )نه اینکه عقوبت بالبیان و قبیح باشد(؛ زیرا شارع مقدّس، ظنّ را علم اعتبار نموده است. به عنوان 

ع نماید و زید شرب نماید، در این صورت عقوبت زید بر مخالفت مثال اگر خبر ثقه داللت بر حرمت این مای

تکلیف معلوم است؛ البته زید علم وجدانی به حرمت ندارد، امّا علم تعبّدی دارد. بنابراین قاعده شامل این موارد 

 نیست.

ر رسد این بیان نیز صحیح نیست؛ زیرا هرچند مسلک جعل علمیّت قبول شده و شارع برای خببه نظر می

شود خبر واحد حقیقۀً علم شود. قاعده قبح عقاب نیز واحد اعتبار علمیّت نموده باشد، امّا این اعتبار موجب نمی

 داللت بر قبح عقاب بر مخالفت تکلیف معلوم به علم وجدانی دارد.

 

 جواب سوم: تصرّف در قاعده قبح عقاب بدون بیان

نکار شده )همانطور که شهید صدر انکار نموده، و نظر رسد برای دفع این اشکال باید قاعده ابه نظر می

به معنای علم و قطع باشد، « بیان»مختار همین است(، و یا باید در مفاد قاعده تصرّف شود. با فرض اینکه 

حجّیت امری که قائم بر تکلیف فعلی »و « تکلیف فعلی»متعلّق علم نباید تکلیف فعلی باشد، بلکه باید اعمّ از 

. پس اگر زید علم به حرمت شرب این اناء داشته، و یا خبر ثقه داللت بر حرمت آن نماید )درحالیکه باشد« شده

علم به حجّیت خبر ثقه وجود دارد(، در هر دو صورت زید با شرب آن، مخالفت با تکلیف معلوم نموده است. به 

د قبول باشد باید اینگونه معنی هر حال هرچند قاعده قبح عقاب بدون بیان مورد پذیرش نیست، امّا اگر مور

 شود.

علم »دانند )که شامل از می« حجّت»دانند بلکه به معنی را به معنی علم نمی« بیان»البته مشهور نیز 

 شود(.می« اصل شرعی»و « اصل عقلی»و « اماره»و « وجدانی
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حجّت بر »اد از آن در این قاعده، علم به تکلیف فعلی نیست. ممکن است مر« بیان»به هر حال مراد از 

باشد. در این « علم به تکلیف فعلی یا علم به حجّیت امری که قائم به تکلیف فعلی شده»، و یا «تکلیف فعلی

 صورت با تصرّف در قاعده قبح عقاب بدون بیان، اشکال اول برطرف شده و تعبّد به ظنّ ممکن خواهد شد.

 اشکال دوم: جمع بین حکم واقعی و ظاهری

« حکم ظاهری»و « حکم واقعی»بحث معروفی در علم اصول است که به بحث جمع بین اشکال دوم 

 معروف است. اصلِ اشکال این است که الزمه جعل حجّیت برای ظنّ، معارضه بین حکم واقعی و ظاهری است.

 

 صور مختلف اشکال جمع بین حکم ظاهری و واقعی

 ال دارد:اند این اشکال بازگشت به سه اشکمتأخّرین متوجه شده

 

 اول: اجتماع مثلین یا ضدّین

است. به « اجتماع ضدّین»و یا « اجتماع مثلین»اشکال اول این است که الزمه جعل حجّیت برای ظنّ 

عنوان مثال فرض شود زید، ظنّ به عدم حرمت نسبت به شرب این مایع دارد. اگر شارع ترخیص در شرب آن 

دانیم(، در صورت حرمت کند زیرا تصویب را باطل مییری نمیمایع دهد )حکم حرمت یا حلّیت شرب آن تغی

« اجتماع مثلین»یعنی اباحه و حرمت شده؛ و در صورت حلّیت واقعی آن « اجتماع ضدّین»واقعی این مایع 

یعنی اباحه واقعی و اباحه ظاهری خواهد شد. مثال دیگر در شبهه وجوبیه است که اگر فرض شود زید، علم به 

و « اجتماع ضدّین»وجوب غسل جمعه ندارد. اگر شارع ترخیص دهد، در صورت وجوب واقعی استحباب یا 

آید. یعنی تمام احکام خمسه، یعنی استحباب و اباحه الزم می« اجتماع ضدّین»در صورت استحباب واقعی نیز 

 با یکدیگر تضادّ دارند.

با بحث ظنّ باشد، هرچند اصلِ در موارد فوق ترخیص شارع باید با خبر واحد فرض شود تا متناسب 

 مبحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، عالوه بر امارات در مورد اصول عملیه نیز جریان دارد.

 

 دوم: نقض غرض

محال است. به عنوان  بوده که عقالً « نقض غرض»اشکال دوم این است که الزمه جعل حجّیت برای ظنّ 

بر ثقه داللت بر طهارت آن نماید. در این صورت اگر شارع خبر مثال فرض شود این مایع واقعاً نجس بوده و خ

واحد را حجّت نماید، نقض غرض است؛ زیرا وقتی شارع حرمت جعل نموده، غرضی داشته که با این ترخیص 

 در شرب، ناقض آن غرض خواهد بود.
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قض کشف نقض غرض نیز عقالً محال است، زیرا شخص ملتفت نباید غرضش را نقض نماید )در صورت ن

« اجتماع نقیضین»شود یا غرضش غرض واقعی نبوده، و یا نقضش نقض واقعی نیست(. نقض غرض مستلزم می

است که در عین حال که غرض هست، غرض نباشد. به عنوان مثال امکان ندارد کسی که علم دارد در سمت 

، یا غرضش تحصیل مشرق آبی نیست، برای غرض تحصیل آب به سمت مشرق رود )اگر به سمت مشرق رود

 آب نیست، و یا علمش به عدم آب در سمت مشرق، علم نیست(.

بنابراین در بحث ما نیز اگر شرب این مایع تحریم شده قطعاً شارع غرضی از تحریم آن داشته زیرا حکیم 

شود )یعنی یا غرضش غرض واقعی نیست، و یا است؛ و اگر ترخیص در شرب آن دهد غرضش نقض می

 ص واقعی نیست(.ترخیصش ترخی

 

 سوم: تفویت مصلحت و الغای در مفسده

است؛ زیرا شارع ایجاب و تحریم را بر اساس « قبیح»اشکال سوم این است که جعل حجّیت برای ظنّ 

دهد )مشهور بین امامیه این بوده که تمام احکام دائر مدار مصلحت و مفسده در مصلحت و مفسده انجام می

وان مثال فرض شود شرب این مایع حرام واقعی بوده و یک ثقه خبر از طهارت آن متعلّق احکام است(. به عن

شود است زیرا موجب می« الغای در مفسده»دهد. در این صورت اگر شارع خبر ثقه را حجّت نماید، این عمل 

ر ثقه مکلف با شرب آن در مفسده واقعی افتد. مثال دیگر اینکه فرض شود غسل جمعه واقعاً واجب بوده و خب

کرده، زیرا « تفویت مصلحت»داللت بر استحباب آن نماید. در این صورت اگر شارع قول ثقه را حجّت نماید 

 موجب شده مکلّف مصلحت نماز جمعه را درک نکند.

شوند، امّا اشکال سوم ناظر به عقل عملی اشکال اول و دوم ناظر به عقل نظری است لذا با هم بررسی می

 شود.بررسی میاست لذا مستقلّاً 

 

 19/02/96  126ج

 جواب از صورت اول و دوم اشکال )دو اشکال ناظر به عقل نظری(

اشکال اول یعنی اجتماع ضدّین یا مثلین، و اشکال دوم یعنی نقض غرض، ناظر به عقل نظری هستند. از 

 این دو اشکال به وجوهی پاسخ داده شده:
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 جواب اول: وضعی بودنِ حکم ظاهری

 یکه احکاماند احکام واقعیه احکامی تکلیفی )وجوب و حرمت( هستند، در حالعلماء فرموده جماعتی از

. باشند )نه حکم تکلیفی(و مانند آنها می« علمیت»و « کاشفیت»و « حجّیت»ظاهریه احکامی وضعی مانند 

مکن است ثال ممبنابراین جعل حکم تکلیفی و وضعی در یک مورد، اجتماع ضدّین یا مثلین نیست. به عنوان 

شد. نقض ده باشرب این مایع حرام فعلی باشد، و در عین حال حجّیت نیز برای خبر دالّ بر ترخیص جعل ش

 ت.شود زیرا شرب مایع بر حرمت باقی اسغرض نیز نمی

 

 اشکال: باقی ماندنِ اشکال به لحاظ مبادی و مالك

ند. توضیح اینکه اجتماع ضدّین یا مثلین به امشهور متأخّرین از جمله شهید صدر، این جواب را نپذیرفته

لحاظ خودِ حکم نیست )زیرا حکم امری اعتباری است(، بلکه به لحاظ مبادی حکم یعنی اراده و کراهت در 

نفس مولی، و به لحاظ مالک حکم یعنی مصلحت و مفسده است. به لحاظ مبادی و مالک، اجتماع ضدّین وجود 

دهد. در این صورت اگر انائی حرام واقعی بوده و یک ثقه خبر از طهارت آن میدارد؛ زیرا به عنوان فرض مثال 

شارع آن خبر را حجّت قرار داده و استحقاق عقاب بر شرب آن نباشد، جمع مفسده و عدم مفسده شده، و در 

راهت باقی شود. بنابراین تضادّ به لحاظ مالک و به لحاظ اراده و کنفسِ مولی جمع بین کراهت و عدم کراهت می

شود؛ زیرا غرضی که شارع از جعل حرمت است. همچنین با جعل حجّیت برای خبر، غرض مولی نیز نقض می

برای آن داشته، با جعل حجّیت برای این خبر، تأمین نخواهد شد. در نتیجه حکم ظاهری به هر صیاغتی اعتبار 

 .1شود، مستلزم اجتماع ضدّین و نقض غرض است

اشکال بر جواب فوق وارد است؛ عالوه بر اینکه برخی مبانی مورد استفاده در جواب  رسد اینبه نظر می

اول نیز صحیح نیست )مانند تبعیت حکام واقعی از مصلحت و مفسده در متعلّق؛ و اراده و کراهت در نفسِ مولی 

                                                           

یّ لسان  بألظاهریّألنّ الحکم او الواقع إنّ هذا الوجه ال یدفع شیئا من اإلشکالین. أمّا إشکال نقض الغرض، ف:»30، ص2. مباحث االصول، ج1

لم یکن منتجا  وریّ لغوا، الظاه كان هذا خلفا، و كان الحکم كان إن لم تترتب علیه صیرورة المکلّف فی سعة من ناحیة مخالفة الحکم الواقعیّ 

لواقع المطلوب ا لّف یترك المکلألثر المقصود و النتیجة المطلوبة من األحکام الظاهریّة. و إن ترتبت علیه هذه السعة لزم نقض الغرض، ألنّ

اغة الحکمین فی نفس صی تمركزااعتمادا على هذه السعة الثابتة له من قبل المولى. و أمّا إشکال اجتماع الضدّین، فألنّ اإلشکال لم یکن م

قیّة أو لغیرها من ریجعل للط ضعیّ والتکلیفین و كیفیّة الجعل و االعتبار، كی یقال: إنّ الحکم الظاهریّ لیس حکما تکلیفیّا و إنّما هو حکم و

لبغض، و ال تؤثّر ان الحبّ و ملمولى ااألمور االعتباریّة. و إنّما التضاد متمركز فی مبادئ هذه االعتبارات من المصالح و المفاسد و ما فی نفس 

یّة و الحجّیّة و و المنجّز قیّةریفی حساب ذلك صیغة الجعل و االعتبار. فما أفادوه فی المقام من بیان أقسام جعل الحکم الظاهریّ من جعل الط

 «.غیر ذلك غیر مرتبط بالمقام أصالً
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های بحث این برای جعل وجوب و حرمت؛ و جعل منجّزیت و علمیّت و طریقیّت در احکام ظاهری(، که در انت

 شود.مبانی نقد شده و نظر مختار بیان می

 

 جواب دوم: مصلحت حکم ظاهری در نفسِ جعل

ادی را مبجواب دوم این است که محذوری در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در یک موضوع نیست؛ زی

ی مصلحت دارا احکام ظاهری غیر از مبادی احکام واقعی است. حرمت به فعل دارای مفسده، و وجوب به فعل

ر حتیاط(، دگیرد و مالک حکم واقعی در متعلّق است؛ امّا مالک حکم ظاهری )ترخیص و برائت یا اتعلّق می

در  فیه(. به عنوان مثالفیه، یا محتاطنفسِ جعل است. در برائت و احتیاط، نفسِ جعل مالک دارد )نه مرخص

در  ز مصلحتِاشی انیص )یعنی حجّیت مفاد خبر واحد( شرب این اناء مفسده بوده لذا جعل حرمت شده، امّا ترخ

اهری در ظعی و نفسِ جعل است )نه به سبب اینکه در شرب مفسده نیست(. بنابراین محذوری در جعل حکم واق

 یک موضوع نیست.

 

 اشکال اول: عدم امکان مصلحت در نفسِ جعل

نامعقول بوده و باید مصلحتی در  شهید صدر به این جواب اشکال نموده که وجودِ مصلحت در نفسِ جعل

کند که متعلّق ولو در طول جعل، وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شارع تنها در صورتی به صوم امر می

صوم مصلحت داشته، و یا بعد از امر شارع دارای مصلحت شود؛ امّا در صورتی که صوم مصلحت نداشته و در 

نیست نفسِ جعل وجوب برای صوم دارای مصلحت باشد. در این صورت دار نشود، ممکن طول امر نیز مصلحت

اطاعت چنین امری نزد عقل الزم نبوده و مولی نسبت به این امر حقّ الطاعه ندارد. به عبارت دیگر اگر مصلحت 

در نفسِ جعل باشد و در متعلّق نباشد، اطاعت الزم نیست و چیزی که مصلحت داشته محقّق شده و شارع جعل 

 .1ده استنمو

 

                                                           

 نما الحکم الیر معقول و اغو هذا الوجه أیضًا غیر تام ألنَّ نشوء الحکم عن مصلحة فی الجعل نفسه :»194، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

مر التی یراد اكما فی األو لحاظه،ظر عن جعل ذلك أو فی طول الجعل و ببدَّ و أَْن ینشأ من مصلحة فی متعلقه سواءً كانت ثابتة فیه بقطع النّ

لجعل الّذی هو احة فی نفس م لمصلمنها تطویع العبید على اإلطاعة و االمتثال، و لعل جملة من األوامر العبادیة تکون كذلك. و امّا جعل الحک

لغرض منه انَّ تمام لًا، ألذا الحکم ال یکون موضوعاً لحق الطاعة عقفعل المولى مع خلو المتعلق عن كل مصلحة حتى فی طول الجعل فمثل ه

 «.تحقق بنفس جعله الّذی هو فعل المولى من دون حاجة إلى امتثال أصلًا. مع انه ال یدفع شبهة نقض الغرض
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 مناقشه اول: عدم جریان این جواب در معذّریت حکم ظاهری

؛ اتمام استنرسد هرچند جواب ایشان فی نفسه تمام باشد، امّا نسبت به معذّریت حکم ظاهری به نظر می

ا، ن مایع ررب ایزیرا در حکم ترخیصی حقّ الطاعه وجود ندارد. توضیح اینکه فرض شود شارع تحریم نموده ش

صی ترخی الّ بر ترخیص شرب را نیز حجّت قرار داده است. در این صورت اگر در نفسِ جعل حکمخبر د

عنی یزومی لظاهری، مصلحتی باشد نیازی نیست حقّ الطاعه داشته باشد. حقّ الطاعه فقط نسبت به حکم 

 دارد.میوجوب و حرمت وجود دارد. این ترخیص اثر داشته و استحقاق عقوبت در شرب این مایع را بر

بله اگر حکم ظاهری الزامی باشد یعنی خبر ثقه دالّ بر حرمت شرب بوده و در واقع شرب آن حالل باشد، 

 در این صورت ممکن است گفته شود صرفِ مصلحت در جعل حکم ظاهری حرمت، حقّ الطاعه ندارد.

 

 مناقشه دوم: وجودِ مصلحت در نفس مجعول

زیرا مصلحت در نفسِ جعل، معقول است. شاید ذهن ایشان به  کالم شهید صدر فی نفسه نیز تمام نیست؛

بوده، لذا این اشکال را مطرح نموده که آن مصلحت با « تشریع»و « عملیّۀ الجعل»سمت وجودِ مصلحت در 

شود! امّا مراد علماء از وجودِ مصلحت در جعل، مصلحت در مجعول و حکم جزئی نفسِ جعل مولی استیفاء می

دیگر در حکم ظاهری ترخیصی، آنچه مصلحت دارد، نفسِ ملزم نبودن زید نسبت به شرب این است. به عبارت 

مایع است؛ و در حکم ظاهری الزامی، آنچه مصلحت دارد، نفسِ ملزم بودن زید نسبت به ترک شرب این مایع 

 به اصالً مصلحت یا مفسده نداشته باشد(.است )هرچند فعلِ مکلف

تواند امر به صوم نماید در جایی که صوم قبل یا بعد امر دارای مصلحت می بنابراین همانطور که شارع

تواند امر به صوم نماید هرچند اصالً مصلحتی در صوم نباشد )نه قبل از امر و نه بعد از باشد، همانطور شارع می

دار عنیامر( در جایی که نفسِ ملزم بودن مکلف به صوم مصلحت داشته باشد. پس مصلحتِ در نفس جعل م

 است و حقّ الطاعه هم دارد.

 

 اشکال دوم: حلّ نشدن اشکال نقض غرض

هرچند اشکال شهید صدر به جواب دوم، ناتمام است؛ امّا جواب دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا مشکل نقض 

غرض مولی را پاسخگو نیست. شارع از تحریم این اناء غرضی داشته، که با جعل حجّیت برای خبر واحد دالّ بر 

 ترخیص، آن غرض نیز نقض خواهد شد.
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شود )زیرا مصبّ دو حکم واقعی و البته اشکال اجتماع ضدّین نیز تنها به لحاظ حکم پاسخ داده می

ظاهری متفاوت شد یکی در متعلّق و دیگری در جعل است(، امّا اجتماع کراهت و عدم کراهت به لحاظ نفسِ 

 مولی هنوز باقی است.

 

 حکم واقعیجواب سوم: عدم فعلیت 

مرحوم آخوند با توجه به مبانی خود، جوابی فرموده است. البته اصلِ جواب ایشان بسیار مختصر بوده که 

توسط متأخّرین به شکل مفصّل بیان شده است. ایشان فرموده هر حکم تکلیفی الزامی دارای چهار مرحله است: 

 اقتضاء؛ انشاء؛ فعلیت؛ تنجّز.

ط وجوب و حرمت است؛ زیرا مرحله چهارم یعنی تنجّز منحصر در دو مراد آخوند از مراتب حکم فق

 حکم وجوب و حرمت است.

 

 20/02/96  127ج

ابتدا مراحل حکم الزامی نزد مرحوم آخوند توضیح داده شده، و سپس جواب ایشان از تنافی حکم واقع و 

 شود:ظاهری بیان می

و مفسده در متعلّق تکلیف( برای جعل تکلیف  الف. اقتضاء: مراد از این مرحله، وجود مقتضی )مصلحت

است. به عنوان مثال مفسده موجود در شرب خمر، مقتضی جعل حرمت برای آن بوده؛ و مصلحت موجود در 

 صیام، مقتضی جعل وجوب برای آن است. پس مراد از اقتضاء، وجود مقتضی خارجی برای تکلیف به فعل است.

کند. به عنوان مثال بر اساس مصلحت صوم، ، تکلیف را انشاء میب. انشاء: مولی بر اساس وجود مقتضی

امر به صیام نموده؛ و بر اساس مفسده شرب خمر، نهی از آن نموده است. حقیقت انشاء نزد آخوند ایجاد معنی 

 شود.توسط لفظ است. در این مرحله طلب یا ردع انشاء می

شود. و کراهت است که در نفس مولی منقدح می ج. فعلیت: مرحله فعلیت نزد مرحوم آخوند همان اراده

نامیده است. به عنوان مثال فرض شود « تکلیف فعلی»یعنی ایشان اراده و کراهت مولی نسبت به فعل عبد را 

صوم دارای مصلحت بوده و مرحله اول تکلیف وجود دارد. مولی قبل از فرارسیدن ماه رمضان، در ماه رجب 

مولی بعد از انشاء  شود.کند و مرحله دوم تکلیف یعنی انشاء نیز محقّق میلب میصوم شهر رمضان را از زید ط

هنوز در ماه رجب، اشتیاقی به فعل صوم از زید ندارد؛ امّا اکنون مولی اشتیاقی به صوم ماه رمضان از زید دارد؟ 

اند مشهور و آخوند فرمودهاین نزاع معروف بین شیخ و آخوند است که شیخ فرموده اآلن اشتیاق فعلی دارد، امّا 

کند. اکنون اشتیاق فعلی ندارد. بنابراین در مبنای ایشان با ورود ماه رمضان، مولی اشتیاق به صوم زید پیدا می
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نماید. پس انشاء و امر در ماه رجب محقّق شده، و این اشتیاق مولی مرحله سوم تکلیف یعنی فعلیت را محقّق می

عنه شود. به عبارت دیگر در هر اشتیاقی نیاز به مشتاقاول ماه رمضان محقّق میفعلیت و اشتیاق مولی در شب 

 .1شودوجود دارد، که متعلّق اشتیاق در مثال فوق، با ورود ماه رمضان محقّق شده و اشتیاق مولی فعلی می

 خالفتر مدقوبت د. تنجّز: بعد از فعلی شدن یک تکلیف، عقل حکم به لزوم اطاعت و حکم به استحقاق ع

 کند. این مرحله تنجّز تکلیف نام دارد.آن می

دی له بعمراحل حکم نزد ایشان همین چهار مرحله است که اگر مراحل قبل نباشند، نوبت به مرح

کند، در این صورت وجوب رسد. به عنوان مثال فرض شود در شب اول ماه رمضان عمرو ماه را رؤیت مینمی

دهد خبر می رسد. در همان شب یک ثقه به زیدیت و از فعلیت به تنجّز میصوم نسبت به وی از انشاء به فعل

صوم  رت وجوبماه شعبان است )یعنی احتمال ماه رمضان نبوده و استصحاب هم نیست(، در این صو 29فردا 

 ه را رؤیتتر اینکه فرض شود در شب اول ماه شوّال عمرو مانسبت به زید فعلی و منجّز نیست. مثال واضح

جّز علی و منمرو فوده و یک ثقه به زید خبر دهد فردا ماه رمضان است. در این صورت حرمت صوم فردا بر عنم

ه وجود ا خبر ثق، و یاست؛ امّا بر زید فعلی نشده و منجّز نیست؛ زیرا نسبت به زید استصحاب بقاء ماه رمضان

 دارد.

نداشته و تکلیف وی فعلی نیست )یعنی  با توجه به این مقدمه، مولی شوقی نسبت به صوم فردا از زید

اراده و کراهت مولی منوط به این است که ترخیصی نداده باشد(. بنابراین تضادّی در جمع بین حکم واقعی و 

ظاهری نیست؛ زیرا مولی نسبت به صوم فردا اراده و کراهت ندارد، پس حکم ظاهری ترخیص منافی آن نیست. 

 .2شوداراده یا کراهت فعلی نیست، و اجتماع کراهت و عدم کراهت نمی یعنی نقض غرضی الزم نیامده زیرا

 

 اشکال: تنافی این كالم با اشتراك عالم و جاهل در احکام

 یح اینکه. توضشهید صدر این جواب را نپذیرفته است؛ زیرا این بیان قبول اشکال بوده و جواب نیست

اب ه این جوحالیکراک جاهل و عالم در احکام است، دراصلِ اشکال تنافی حکم واقعی و ظاهری، مبتنی بر اشت

 شتراک درست، امرحوم آخوند موجب نفی اشتراک است؛ زیرا مراد علماء از اشتراک و آنچه مسلّم بین علما

 احکام فعلی است. بیان مرحوم آخوند تنها اشتراک عالم و جاهل در احکام انشائی است.

                                                           

ت به طلب ند نسبم آخودر اصطالح مرحوم آخوند متفاوت از اصطالح مرحوم میرزا و مشهور است. فعلیت در اصطالح مرحو« فعلیت. »1

 نفسانی است، امّا فعلیت دراصطالح مرحوم میرزا نسبت به طلب انشائی است.

 .277. کفایۀ االصول، ص2
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ثال در عنوان م رسد. بهمبانی استفاده شده، که به نظر صحیح نمی عالوه بر اینکه در کالم ایشان از برخی

 تعریف فعلیت حکم، مبنای مرحوم میرزا مورد قبول است.

 

 23/02/96  128ج

 جواب چهارم: اختالف رتبه حکم واقعی و ظاهری

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

 رمت فعلیحزید  ترخیص تضادّ وجود دارد که در یک رتبه باشند. به عنوان مثال فرض شود شرب این اناء بر

ر از تبه متأخّ دو ر داشته، و به سبب مشکوک بودن حرمت برای زید نیز اباحه ظاهری دارد. در این صورت اباحه

ه به لکه اباحبء نیست ق اباحه شرب این اناتعلّق گرفته، امّا متعلّ« شرب این اناء»حرمت است؛ زیرا حرمت به 

بین « رمتح»و « شکّ»تعلّق گرفته است. پس دو واسطه « شرب این اناء»متعلّق به « حرمت»در « شکّ »

 موضوع حرمت و موضوع اباحه وجود دارد.

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

 .1وجود دارند

 

 اشکال اول: عدم تأخّر و تقدّم در امور اعتباری

ر امور دقدّم تحکم ظاهری در بیان ایشان دو مرتبه متأخّر از حکم واقعی است، در حالیکه تأخّر و 

ه نظر کلیفی( ستحکام تکوینی وجود دارد و در امور اعتباری تأخّر و تقدّمی نیست. در حقیقت حرمت و اباحه )ا

 ارد:وجود د

 ستند؛هباری الف. امر اعتباری: احکام تکلیفی فعلی در مدرسه مرحوم میرزای نائینی از امور اعت

 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.

وصاً دارد، خصنوجود  هیچ نظری از امور حقیقی نبوده و اختالف مرتبه در آنهابنابراین احکام تکلیفی در 

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

 

                                                           

تبتین، خّر عن الواقعی بمرأنّ الحکم الظاهری متأ و تقریبه على ما فی ظاهر العبارة:»183، ص3. حاشیۀ المشکینی علی کفایۀ االصول، ج1

کم الظاهری  یشمل الحینئذ ال فی الحکم الواقعی المتأخّر عنه، كما أنّ موضوعه متأخّر عن موضوعه بمرتبتین، و حلکونه متأخّرا عن الشكّ

 «.یة فقطجمیع مراتب الحکم الواقعی، و هی حال العلم بالحکم الواقعی، و حال الشكّ فیه، بل هو مختصّ بالحالة الثان
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 اشکال دوم: استحاله اجتماع ضّدین مختلف المرتبه در زمان واحد

 ا اجتماع، امّ اقعی و ظاهری نیز قبول شوداشکال دوم این است که حتی اگر اختالف مرتبه بین حکم و

ت نیز به متفاوو مرتدمتضادّین در زمان واحد محال است هرچند مراتب آنها متفاوت باشد. یعنی حتی دو ضدّ در 

ل است یک شوند. معیار برای استحاله اجتماع ضدّین و نقیضین، زمان است. یعنی محادر یک زمان جمع نمی

فته گناقض بیاض و هم معروض سواد باشد )در هشت شرطی که برای استحاله ت جسم در یک زمان هم معروض

 شده، وحدت رتبه وجود ندارد(.

 

 جواب پنجم: حکم ظاهری برای حفظ مالكات واقعیه

آن را  قدّمهممرحوم شهید صدر جوابی از تناقض بین حکم واقعی و ظاهری بیان نموده که در ضمن سه 

 بیان نموده است:

 

 توسعه در محرّكیت به واسطه اهمّیت غرض مقدمه اول:

و  ت،ار اسکمقدمه اول اینکه گاهی غرض از انجام یک فعل )اعمّ از غرض تکوینی که محرّک انجام 

 ضایتی بهرنیز  غرض تشریعی که محرّک دستور دادن است(، بسیار مهمّ شده طوری که اگر موارد مشتبه شوند

باشد. فر مینن دو غرض به اکرام زید تعلّق گرفته، و زید مشتبه بی فوت غرض نیست. به عنوان مثال فرض شود

رام زید قط به اکفغرض  اگر غرض از اکرام زید مهمّ باشد، هر دو نفر اکرام خواهند شد هرچند زید مشتبه بوده و

ن صورت ای شود. درمی تعلّق گرفته است. گاهی اطراف موارد بیشتر شده و به عنوان مثال زید مشتبه بین ده نفر

اکرام  والیی بهمغرض  نیز ممکن است غرض بسیار مهمّ بوده و محرّک برای اکرام ده نفر شود. در این موارد اگر

د، و یا همّ نباشمغرض  زید تعلّق گرفته باشد نیز ممکن است غرض وی مهمّ بوده و امر به اکرام همه نماید. اگر

 در این صورت باشد، مهمّ نباشد مثالً زید مشتبه بین صد نفراطراف بسیار زیاد باشند که غرض به آن اندازه 

 شاید محرّک برای اکرام آنها یا امر به اکرام آنها نباشد.

پس مقدمه اول این است که اگر موردِ غرض مشکوک بوده و غرض بسیار مهمّ باشد، تحریک نسبت به 

به اطراف نخواهد بود. به عنوان مثال صد شود؛ و اگر غرض مهمّ نباشد، تحریکی نسبت تمام اطراف محقّق می

 .1شودهزار لیوان هست که یکی سمّ است، غرض حفظ جان آنقدر مهمّ است که هیچیک شرب نمی

                                                           

انَّ الغرض سواءً كان تکوینیاً أو تشریعیاً إذا أصبح مورده معرضاً لالشتباه و التردد  ولىالمقدمة األ:»201، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

لو فان كان بدرجة بالغة من األهمیة بحیث ال یرضى صاحبه بتفویته فسوف تتوسع دائرة محركیته فتکون أوسع من متعلق الغرض الواقعی، فمثلًا 

ة و كان الغرض بمرتبة ال یرضى صاحبه بفواته فال محالة سوف یتحرك فی دائرة أوسع فیکرم تعلق غرض تکوینی بإكرام زید و تردد بین عشر
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 مقدمه دوم: اقسام تزاحم

 مقدمه دوم اینکه تزاحم در احکام سه قسم است:

وبیت و مالک الف. تزاحم مالکی: تزاحم مالکی در جایی است که یک فعل واحد دارای مالک محب

مبغوضیت، و دارای مصلحت و مفسده باشد. به عنوان مثال دارویی وجود دارد که برای بیماری قند مفید، و برای 

بیماری فشار خون مضرّ است. مثال دیگر اینکه یک فعل عبد از حیثی برای مولی محبوب بوده، و از حیث دیگر 

کنند که کدام مالک اهمّ شود، موالی کسر و انکسار مییمبغوض باشد. در این موارد که تزاحم مالکی محقّق م

 است.

ب. تزاحم امتثالی: تزاحم امتثالی در جایی است که دو موضوع مستقلّ دارای مالک وجود دارد که عبد در 

مقام امتثال قدرت بر اتیان هر دو را ندارد. به عنوان مثال در ضیق وقت نماز مصلحت داشته و انقاذ نیز مصلحت 

 د که عبد قدرت بر اتیان هر دو با هم را ندارد.دار

ج. تزاحم حفظی: تزاحم حفظی در جایی است که مالکات احکام و تکالیف بر عبد و یا مولی مشتبه شود. 

مفسده داشته و مبغوض مولی « اکرام عمرو»مصلحت داشته و محبوب مولی است، و « اکرام زید»به عنوان مثال 

تواند هر دو مالک و عمرو مشتبه شوند )برای مولی یا فقط برای عبد(، مولی نمی است. در این صورت اگر زید

را حفظ نماید. این تزاحم حفظی بوده، و دو موضوع وجود دارد پس تزاحم مالکی نیست؛ و عبد قدرت بر امتثال 

الک وجوب حفظ تواند امر به اکرام هر دو نماید تا مهر دو را دارد پس تزاحم امتثالی نیست. مولی فقط می
                                                                                                                                                                                     

ة ال العشرة جمیعاً لکی یحرز بلوغ غرضه، و هذه التوسعة أمر وجدانی ال ینبغی النزاع فیه و هی توسعة فی المحركیة و فاعلیة الغرض و اإلراد

ى موضوعها الواقعی و هو إكرام زید ال غیره إذ ال غرض نفسی فی إكرام غیره لیتعلق شوق فی نفسهما بل الغرض و الحب و اإلرادة باقیة عل

هو مقدمة لوجود المراد و هو إكرام زید لتتعلق اإلرادة الغیریة به. و مرجع ذلك إلى انَّ نفس احتمال االنطباق منشأ لمحركیة  أو إرادة به و ال

ء صادق فی حق الغرض التشریعی الّذی یکون صاحب الغرض و هو به لشدة أهمیته و نفس الشیاإلرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعی كالقطع 

ع المولى و متعلق غرضه فعل مأموره فانه إذا كان غرضه بدرجة عالیة من األهمیة بحیث ال یرضى بفواته حتى مع التردد و االشتباه فسوف یوس

غرض بمبادئه و تکون توسعة دائرة المحركیة هنا بمعنى جعل الخطابات تحفظ الغرض دائرة محركیة غرضه من دون أَْن تتوسع دائرة نفس ال

ضه الواقعی بأی لسان كان من األلسنة، فانَّ ذلك ال یغیر من جوهرها شیئاً فانَّ روحها عبارة عن خطابات تبرز بها شدة اهتمام المولى بغر

هذا یکون منجزاً على العبد عقلًا و رافعًا لموضوع البراءة و التأمین العقلی على القول به الواقعی بدرجة ال یرضى بفواته مع التردد و االشتباه. و ب

و هذا یعنی انَّ الخطاب الموسع الّذی هو الخطاب الظاهری لیس  ألنه مشروط كما تقدم سابقًا بعدم إحراز أهمیة غرض المولى بالنحو المذكور.

بمعنى انَّ المصلحة فی نفس جعله كما تقدم فی بعض الوجوه السابقة بل هذه الخطابات على طبقه غرض فی متعلقه و لکنه مع هذا لیس 

قلیة خطابات جدیة و تحریکات مولویة حقیقة یراد بها التحفظ على الغرض الواقعی المهم فی نظر المولى و لهذا تکون رافعة لقاعدة البراءة الع

یث قلنا ان مثله ال یکون منجزاً عقلًا، ألنَّ التنجیز ال یکون بأكثر من تنزیل العبد نفسه منزلة على القول بها، و هذا بخالف التصویر المشار إلیه ح

ذكور جارحة للمولى فإذا كان على هذا التقدیر هناك تحرّك من قبل المولى كان هناك تنجز و تحرك من قبل العبد و إلّا فال، و فی التصویر الم

لغرض بنفس جعل الخطاب بخالفه على هذا التصویر فانَّه قد أشرنا إلى كیفیّة توسّع دائرة المحركیة ال تحرّك منه ألنَّ المفروض تحقّق ا

 «.التکوینیة فی موارد االشتباه و التردد
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اکرام هر دو نماید تا مالک حرمت حفظ شود. مثال دیگر اینکه موالیی به عبدش  تواند نهی ازشود؛ و می

را اکرام کن، زیرا در نظر وی مالک وجوب اهمّ است؛ و یا بگوید « عمرو»و « زید»گوید انسان مشتبه بین می

 .1وی مالک حرمت اهمّ استشخص مشتبه بین زید و عمرو را اکرام نکن، زیرا در نظر 

 

 24/02/96  129ج

 مقدمه سوم: اباحه اقتضائی و الاقتضائی

 مقدمه سوم در کالم شهید صدر این است که اباحه و ترخیص دو قسم است:

فعل  ع در آناگر فعلی مالک وجوب و مالک حرمت را نداشته باشد، و شار«: اباحه الاقتضائی»الف. 

 دارد.« اباحه الاقتضائی»اقتضاء حرمت یا وجوب، آن فعل ترخیص داده باشد به جهت عدم 

عل د، آن فاگر فعلی مالک وجوب و حرمت نداشته، و دارای مالک ترخیص باش«: اباحه اقتضائی»ب. 

ه همین بارع نیز شته، و دارد. یعنی مطلق العنان و آزاد بودنِ عبد نسبت به آن فعل، مالک داش« اباحه اقتضائی»

 فعل داده است. جهت ترخیص در آن

« تزاحم مالکی»شهید صدر بعد از این تقسیم فرموده اگر مالک لزومی با مالک اباحه اقتضائی اشتباه شود، 

 .1فرض ندارد، زیرا ترخیص یا اباحه امتثالی ندارد« تزاحم امتثالی»ممکن است؛ امّا « تزاحم حفظی»و 

                                                           

رض الكی و هو فیما إذا افتالتزاحم الم -1 انَّ التزاحم بین حکمین على ثالثة أقسام: المقدمة الثانیة:»203، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

كی بمعنى انه تزاحم المالیقع الفوجود مالكین فی موضوع واحد أحدهما یقتضی محبوبیته و اآلخر یقتضی ما ینافیها و یضادها كالمبغوضیة مثلًا 

لم یکن هناك إِلَّا  ضوع واحد وفی مو یستحیل أَنْ یؤثر كل منهما فی مقتضاهما لمکان التضاد بینهما و من خصائص هذا التزاحم انه ال یکون إِلَّا

لحبّ و افی إیجاد  ا معاًاجتماع الضدین فلو كان كل من المالكین فی موضوع أو حیثیة تقییدیة غیر موضوع اآلخر فال محذور فی تأثیرهم

و مقتضى  علیّاًن مقتضاه فذٍ یکوالبغض. و كذلك من أحکام هذا التزاحم تأثیر أقوى المقتضیین بعد الکسر و االنکسار فی إیجاد مقتضاه و حینئ

نهما فی مقام کن الجمع بیالمالكان فی موضوعین و فعلین إِال انه للتضاد بینهما ال یم و هو ما إذا كان التزاحم االمتثالی -2 اآلخر ساقطاً مطلقاً.

ر و ال یشترط و األم ریكی التحفاالمتثال فهذا التزاحم انما هو فی مرحلة االمتثال الناشئ من ضیق القدرة على الجمع و القدرة تکون دخیلة 

ض دخل ما لم یفر لتزاحماوجودها فی المحبوب أو المبغوض و من هنا تکون مبادئ الحکم من الحب و البغض فعلیة فی موارد هذا السنخ من 

المتثالی ام فرض عدم التزاحم المالكی لتعدد الموضوع و عدم التزاح و ذلك فیما إذا التزاحم الحفظی -3 القدرة فی المالك و الغرض نفسه.

شتباه و اختالط لى عند االل الموإلمکان الجمع بین مصب الغرضین و الفعلین المطلوبین واقعاً و انما التزاحم فی مقام الحفظ التشریعی من قب

و االشتباه  ترددارد اله فی مولالحفظ المولوی  موارد أغراضه اإللزامیة و الترخیصیة أو الوجوبیة و التحریمیة فانَّ الغرض المولوی یقتضی

لغرضین و زاحم بین اقع التبتوسیع دائرة المحركیة بنحو یحفظ فیه تحقق ذلك الغرض فإذا فرض وجود غرض آخر فی تلك الموارد فال محالة ی

ا المقام. و من هنا ذهمهما فی همولى أالمطلوبین الواقعیین فی مقام الحفظ حیث ال یمکن توسعة دائرة المحركیة بلحاظهما معاً فال محالة یختار ال

ین متعددین و ال وعین واقعین بموضیعرف انَّ هذا التزاحم بین الغرضین و المالكین لیس بلحاظ تأثیرهما فی إیجاد الحب و البغض ألنهما متعلقا

جمع بینهما بل بلحاظ ا یمکن المعیین مبلحاظ تأثیرهما فی اإللزام الواقعی بهما بقطع النّظر عن حالة االشتباه و التردد ألنهما بوجودیهما الواق

 «.تأثیرهما فی توسیع دائرة المحركیة من قبل المولى و حفظه التشریعی لکل منهما بالنحو المناسب له
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 بندی: تحفظ بر مالكات واقعیه در جعل احکام ظاهریهجمع

ی عی و ظاهرگیری نموده و مختار خود در جمع بین حکم واقشهید صدر با توجه به این سه مقدمه، نتیجه

ای و پاره را واجب، ای از اعمال مانند صوم و نمازرا بیان نموده است. توضیح اینکه مولی در احکام تکلیفی پاره

 قتضائی واح )اعمّ از اعمال را نیز مبا ای ازاز اعمال مانند کذب و غیبت و شرب خمر را تحریم، و پاره

ک اباحه ی رمت والاقتضائی( نموده است. عبد در مواردی دچار شبهه در وجوب یا اباحه یک فعل، و یا در ح

شود به عنوان مثال شک در تکلیف و یا شک در امتثال؛ و در شک در ای فرض میشود. موارد عدیدهفعل می

و  ی بودهشک در بقاء؛ و در شک در حدوث گاهی مقترن به علم اجمالتکلیف گاهی شک در حدوث و گاهی 

شارع در هر  باشد.ن؛ میگاهی نیست؛ و در تقارن با علم اجمالی گاهی شبهه بین اقلّ و اکثر و گاهی بین متباینی

اقعی ونماید تا مالکات مورد غرض لزومی و غرض اباحه را مقایسه نموده و حکم ظاهری متناسب جعل می

؛ و اگر ل شدهشتری حفظ شود. به عنوان مثال اگر غرض لزومی وجوبی اهمّ باشد، حکم ظاهری احتیاط جعبی

مام تشود. به همین ترتیب موالی حکیم و علیم در غرض ترخیصی اهمّ باشد، حکم ظاهری ترخیص جعل می

 نماید.عل میجظاهری موارد، غرض اهمّ را لحاظ نموده و متناسب با آن و برای حفظ مالکات واقعیه، حکم 

عنوان مثال فرض شود شک در  آید. توضیح اینکه بهبنابراین اجتماع ضدّین و یا نقض غرض الزم نمی

نجاست و طهارت این مایع وجود داشته در حالیکه واقعاً نجس است، و شارع ترخیص در شبهات بدویه جعل 

و مفسده دارد، امّا شارع خصوص این واقعه را  نموده است. در این صورت، شرب مایع واقعاً مبغوض شارع بوده

در نظر نگرفته بلکه در مجموع شبهات بدویه تحریمه را لحاظ نموده و به سبب اهمّیت غرض ترخیصی نسبت به 

غرض لزومی تحریمی )مثالً به لحاظ کمّیت( در بیشتر موارد، حکم ظاهری اباحه جعل نموده است. به عنوان 

صد مورد ترخیص داده، هرچند سی مورد هم غرض لزومی داشته و از دست رفته در مثال شارع در مجموع در 

ازای هفتاد مورد غرض ترخیصی که حفظ شده است. پس شرب مایع توسط کسی که علم به نجاست مایع داشته 

 و کسی که شکّ در نجاست دارد، مبغوض بوده و مفسده دارد؛ امّا به شاکّ در نجاست، ترخیص داده شده زیرا

آید، زیرا هرچند این مجموعه شبهات لحاظ شده که غرض ترخیصی اهمّ بوده است. لذا اجتماع ضدّین الزم نمی

                                                                                                                                                                                     

انَّ الترخیص على قسمین فتارة یکون ناشئاً من عدم المقتضی فی اإللزام، و أخرى  المقدمة الثالثة:»204، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 من المقتضی فی اإلباحة و إطالق العنان، بمعنى انَّ هناك مصلحة فی أَنْ یکون العبد مطلق العنان من قبل مواله و إِنْ كان كل من یکون ناشئاً

 اقسامه؟ الفعل و الترك خالیاً عن مصلحة. و حینئذٍ یقع السؤال عن هذا األخیر و انه هل یعقل التزاحم بینه و بین مقتضی اإللزام؟ و بأی قسم من

 انه یعقل التزاحم المالكی و الحفظی بینه و بین مقتضی اإللزام دون التزاحم االمتثالی إذ ال امتثال للترخیص لیقع التزاحم بینه و بین و الجواب

 «.اإللزام
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آید، زیرا عمل مبغوض مولی است امّا برای حفظ مالک اهمّ ترخیص داده شده است؛ و نقض غرض نیز الزم نمی

 .1برای حفظ غرض اهمّ ترخیص داده شده است

 

 ی بین حکم واقعی و ظاهریاشکال: بقاء اشکال تناف

دهد، و هرچند رسد فرمایش اشکال تنافی حکم واقعی و ظاهری در یک مورد را پاسخ نمیبه نظر می

الم ایشان شود که با تسلّم تمام کای از مقدّمات ایشان ناتمام است، امّا تنها این اشکال مطرح میموارد عدیده

 د.مشکل تعارض حکم ظاهری و واقعی حلّ نخواهد ش

ارد. رد یا ندئی داتوضیح اینکه ممکن است مراد ایشان این باشد که مولی نسبت به مکلف شاکّ، طلب انشا

آید(؛ و می یح آناگر مولی طلب انشائی بر ترک شرب داشته باشد، با ترخیص در فعل قابل جمع نیست )که توض

یز قائل نیشان خص تکلیفی ندارد )ااگر طلب انشائی نداشته باشد و فقط مبغوض مولی باشد، پس نسبت به ش

بغوض مسرکه  به عنوان مثال شرب است حکم و تکلیف دائر مدار طلب است، و دائر مدار حبّ و بغض نیست؛

ای یچ وظیفههشرب  مولی بوده و مفسده دارد، امّا مولی ردع انشائی ندارد، در این صورت مکلف نسبت به ترک

 علی مختصّ فکالیف تطلبی در کار نباشد، اشتراک عالم و جاهل نبوده و ندارد(. وقتی مولی تکلیفی نداشته و 

 عالم خواهد شد.

                                                           

کون الحکم یة ول: انه تارو على ضوء هذه المقدمات الثالث نستخلص النتیجة المرجوة فی المقام فنق:»204، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ی كلیهما فض العکس و رى یفرالظاهری إلزامیاً و الواقعی ترخیصیاً كما لو أوجب المولى االحتیاط فی قسم من الشبهات بأی لسان كان و أخ

ال  هذا االشتباه له أوع د طریق لرفال یوج امّا فی القسم األول فألنَّ مرجعه إلى انَّ المولى حینما یشتبه على عبیده أحکامه اإللزامیة و ال محذور.

بارة عن إیجاب یاً روحه عإلزام مصلحة فی ذلك فال محالة یحفظ أغراضه اإللزامیة الواقعیة بتوسعة دائرة المحركیة لها فیجعل حکماً ظاهریاً

قعیة من دون أَنْ باحات الواه بالماالحتیاط نتیجة شدة اهتمامه بأغراضه الواقعیة اإللزامیة و عدم رضاه بفواته حتى فی حاالت الشك و االشتبا

من انه ال توسعة فی  المقدمة األولى یلزم من ذلك اجتماع الضدین فی مورد المباح الواقعی و ال المثلین فی مورد الحرمة الواقعیة، لما قلناه فی

تعلقه الواقعی، منصب على مرض اللك الغغرضیة الغرض بمبادئه بل متعلقه هو األمر الواقعی و لیست هذه الخطابات إِلَّا توسعة فی المحركیة لذ

ذی رجحه المولى إللزامی الّلغرض ااكما انَّ تقدیم الغرض اإللزامی ألهمیته ال یعنی زوال األغراض الواقعیة الترخیصیة أو غیرها المخالفة مع 

ما تقدم فی المقدمة لمرجَّحة كازامیة األغراض اإللذاتاً و انما یعنی زوال حفظها التشریعی بتوسیع دائرة محركیتها ظاهراً لعدم أهمیتها فی قبال 

دم فی القسم األول لعین ما تقلثانی فاو اما فی القسم  الثانیة فال منافاة بین هذه التوسعة فی المحركیة و األغراض الواقعیة فی مورد المخالفة.

ه و ق العنان من قبل موالالعبد مطل  یکونکون عن مقتضٍ للترخیص و أَنْ بإضافة نکتة انَّ األحکام الترخیصیة الواقعیة فی هذا القسم ال بدَّ و َأنْ ت

ام، فدلیل جعل قتضی اإللززاحم مال یکفی مجرد عدم المقتضی لإللزام فانَّ الحکم الترخیصی الناشئ عن عدم المقتضی لإللزام ال یمکنه أَنْ ی

إلزامیّ  حکم ظاهری ذا جعلئیة من هذا القبیل. و كذلك الحال فیما إالحکم الظاهری الترخیصی بنفسه یدل على وجود أغراض ترخیصیة اقتضا

لمولى ایستدعی من فألهمیة و قد ظهر من مجموع ما تقدم معنى قولنا انَّ الغرض إذا كان بدرجة من ا فی مورد حکم واقعی إلزامیّ مخالف.

 «.خرظ الغرض اآلمن حف ا ما إذا كان حفظه التشریعی أهمحفظه عند االشتباه بتوسیع دائرة محركیته فانَّ درجة األهمیة هذه یراد به



 627.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

276 

 

بوده و سعی به حمل شائع « السعی نحو المقصود»شود؛ زیرا طلب طلب انشائی فعلی با ترخیص جمع نمی

، در است. به عنوان مثال اگر زید بداند آب سمت مغرب نیست، و برای تحصیل آب به سمت مغرب حرکت کند

کند. اگر هم بگوید به دنبال آب داند آبی نیست و حرکت میاین صورت سعی نحو مقصود نکرده است؛ زیرا می

هستم، این فقط یک تکلم است و طلب نیست. شارع نیز طلب ترک شرب این مایع نموده، و اذن در ترخیص 

رع ترک شرب مایع است، با اذن داده که این فعل شارع مصداق طلب و سعی نحو مقصود نیست. اگر مقصود شا

شود غرض شارع ترک شرب نیست. به عبارت دیگر نهی شارع از شرب، طلب شود و با اذن کشف میجمع نمی

 به حمل شائع نیست. پس طلب فعلی با ترخیص قابل جمع نیست.

شده  حثبفعل  در کالم ایشان صحبتی از طلب به میان نیامده، و فقط از مفسده و مبغوضیت داشتن آن

ام فعلی تراک احکیز اشناست. ایشان نفرموده در این موارد طلب انشائی وجود دارد یا ندارد. پس با بیان ایشان 

 بین علم و جاهل توجیه نشده است.

 

 25/02/96  130ج

 جواب ششم: ترخیص در مخالفت

ای بیان جواب پنج جواب به اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری داده شد، که مورد نقد واقع شد. بر

 ششم نیاز است ابتدا سه مقدمه بیان شود:

 

 مقدمه اول: حقیقت تکلیف واقعی

رود: تشریع یا عملیّۀ الجعل؛ و جعل یا حکم کلی؛ و مجعول در علم اصول به سه معنی به کار می« حکم»

لیف جزئی مانند یا حکم فعلی یا حکم جزئی؛ مراد از تکلیف واقعی در این بحث، مجعول یا تکلیف فعلی یا تک

باشد؛ زیرا جعل و تشریع اثری ندارد، و تمام اثر برای حرمت این عمل بر زید، یا وجوب این عمل بر زید می

 تکلیف جزئی است.

تکلیف جزئی نظیر اینکه اگر زید مستطیع شود تکلیف به حجّ دارد؛ و یا بعد اذان ظهر، زید تکلیف فعلی 

شود. در نظر ا اگر آب طاهری نجس شود، حرمت فعلی شرب آن پیدا میکند؛ و ینسبت به نماز ظهر پیدا می

مختار حقیقت تکلیف فعلی جزئی، طلب انشائی است. اگر شارع اتیان یک فعل را طلب نماید، وجوب فعلی؛ و 

 شود.اگر ترک یک فعل را طلب نماید، حرمت فعلی محقّق می

است؛ و دستور به « طلب تکوینی»رای آب آوردن، است، که مثالً راه رفتن ب« السعی نحو المقصود»طلب 

است. در هر دو مورد، سعی نحو مقصود شده است. در طلب انشائی « طلب تشریعی»فرزند برای آب آوردن، 
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حبّ و بغض هیچ نقشی ندارد، یعنی حبّ و بغض مولی در دائره طلب نیست. پس اگر مولی طلب نماید، باید 

اند حبّ و غض نداشته باشد، کما اینکه حکماء در مورد خداوند متعال فرمودهاطاعت شود )هرچند مولی حبّ و ب

 معنی است. شاید نظر فقهاء نیز همین باشد(.بغض بی

بنابراین اگر طلب انشائی به فعل تعلّق گیرد، وجوب فعلی؛ و اگر به ترک تعلّق گیرد، حرمت فعلی محقّق 

باشد. به عنوان مثال تا اذن ظهر شود، طلب بّ و بغض مولی( میالطاعه نیز دائر مدار طلب )نه ح شود. حقّمی

 شود.انشائی نسبت به نماز ظهر خواندنِ زید محقّق می

 

 مقدمه دوم: موارد وجودِ حکم ظاهری

فقهاء در مواردی خاصّ قائل به وجود حکم ظاهری هستند. حکم ظاهری در جایی است که سه قید 

 وجود داشته باشد:

ی: احکام الهی دو قسم تکلیفی و وضعی دارند. حکم وضعی مانند والیت و نجاست و الف. حکم تکلیف

حجّیت و مانند آنها؛ و حکم تکلیف نیز فقط وجوب و حرمت است. حکم ظاهری در احکام وضعیه جعل 

خته شود. به عنوان مثال اگر بیّنه داللت بر نجاست آبی نماید که ریشود، بلکه در احکام تکلیفیه جعل مینمی

 شده، این بیّنه حجّت نیست؛ زیرا موضوع شرب یا وضوء وجود ندارد و نسبت به زید اثری ندارد.

ب. تکلیف فعلی: حکم ظاهری در جایی جریان دارد که تکلیف فعلی باشد. به عنوان مثال اگر شکّ در 

در مقابل زید  حرمت یا حلّیت خرگوش شود، قاعده طهارت حکم به طهارت آن ندارد؛ بلکه اگر یک خرگوش

یابد. بنابراین به عدد خرگوشهای موجود، قاعده طهارت وجود دارد باشد، قاعده طهارت نسبت به وی جریان می

)حتی در شبهه حکمیه نیز باید تکلیف فعلی باشد تا حکم ظاهری جاری شود، و تفاوت شبهه حکمیه و 

 موضوعیه در منشأ شکّ است(.

لّف نسبت به تکلیف فعلی سه حالت دارد: قطع به تکلیف فعلی؛ قطع ج. شک در تکلیف و عدم تکلیف: مک

به عدم تکلیف فعلی؛ عدم قطع به آن دو؛ حکم ظاهری فقط در جایی است که قطعی به تکلیف یا به عدم تکلیف 

نباشد. پس اگر قطع به حرمت این مایع باشد هرچند واقعاً طاهر باشد، حکم ظاهری نسبت به آ ن وجود ندارد. 

بته اگر قطع مصیب نبوده و حکم ظاهری نباشد، تکلیف توهمی وجود دارد. به هر حال، حکم ظاهری در جایی ال

 است که مکلّف قاطع نباشد و تفاوتی نیست که ظانّ یا شاکّ یا متوهّم باشد.

در نظر مختار نیز احتمال تکلیف منجّز است هرچند احتمال وهمی یا ظنّی یا شکّی یا اطمینانی باشد. 

یعنی اگر یک هزارم احتمال نجاست این مایع داده شود، و در واقع نجس باشد، همین احتمال اندک موجب 
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تنجیز تکلیف فعلی است. منجّزیت احتمال به نحو تعلیقی است، یعنی معلّق بر عدم ترخیص مولی در مخالفت 

 تکلیف احتمالی است.

 

 مقدمه سوم: حقیقت حکم ظاهری

شود. الفاتی وجود دارد که در بحث اصولی عملیه به شکل مبسوط مطرح میدر حقیقت حکم ظاهری اخت

 شود.در این بحث به نحو اجمالی اشاره به مبنای مختار می

رسد تنها یک حکم ظاهری وجود دارد و تفاوتی بین امارات و اصول عملیه )برائت و احتیاط و به نظر می

د. پس یک حکم ظاهری وجود دارد که از سنخ حکم تکلیفی استصحاب و قاعده فراغ و مانند آنها( وجود ندار

است. توضیح اینکه تمامی امارات و « ترخیص مولی در مخالفت تکلیف احتمالی»است. حکم ظاهری عبارت از 

مانند اینکه « منجّز»باشند، و قسم دیگری نیست. می« مؤمّن»یا « منجّز»اصول عملیه در اصطالح فقهاء 

داللت بر نجاست این آب نماید، که مشهور در این مورد وجوب احتیاط را مجعول استصحاب یا خبر ثقه 

رسد وجوب احتیاط مجعول نبوده بلکه شارع ترخیص جعل نکرده و از عدم جعل دانند؛ امّا به نظر میمی

عول شود. پس احتیاط امری واقعی و انتزاعی بوده و مجانتزاع می« احتیاط»ترخیص مولی در تکلیف احتمالی، 

مانند اینکه خبر ثقه بر طهارت آب قائم شود یا استصحاب داللت بر طهارت نموده، « معذّر»یا « مؤمّن»نیست. 

 در حالیکه احتمال نجاست هست. در این موارد شارع ترخیص در مخالفت با تکلیف احتمالی جعل نموده است.

 

 بندی: عدم تنافی بین حکم واقعی و ظاهریجمع

ر واقع نجس بوده و خبر ثقه یا بیّنه داللت بر طهارت آن نماید. زید نیز قطع به فرض شود این آب د

نجاست یا طهارت نداشته، و احتمال نجاست دهد. در این صورت، بنابر اشتراک احکام بین عالم و جاهل، 

ده است. خداوند متعال از زید نیز طلب انشائی دارد که شرب آن آب را ترک کند، و یا ردع از شرب مایع نمو

این تکلیف واقعی است که مشترک بین زید جاهل و عمرو عالم به نجاست است. در این موارد، حکم ظاهری 

ترخیص فقط نسبت به زید جعل شده است و نسبت به عمرو عالم جعل نشده است. یعنی شارع نسبت به زید 

نیز داده است )نه ترخیص در شرب  امّا ترخیص در مخالفت این ردع و تکلیف فعلی را ردع واقعی نموده است،

مایع(. ترخیص در مخالفت نه تنها معاند و مضادّ با ردع و طلب ترک نیست، بلکه باید طلبی باشد تا ترخیص در 

مخالفت آن داده شود. اثر اذن در مخالفت این است که اگر مخالفت بدون اذن باشد، قبیح است؛ امّا با اذن واقعاً 

عقوبت نیست. نظیر اینکه کسی پایش را جلوی دیگری دراز نماید، که هتک و اهانت  قبیح نیست لذا استحقاق

 رود )نه اینکه اذن در اهانت باشد(.است؛ امّا اگر شخص اذن دهد موضوع اهانت کنار می
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در تمام مواردی که احتمال تکلیف فعلی وجود دارد، شارع دو موقف ممکن است داشته باشد: ترخیص 

هد؛ لسان شارع نیز تفاوتی ندارد، چه به لسان اصل عملی باشد چه به لسان اماره باشد و دهد یا ترخیص ند

مانند آن. در هر صورت تضادّی بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد؛ زیرا حکم ظاهری همان ترخیص در 

ز شرب این آید؛ زیرا دلیل ردع شارع امخالفت با حکم واقعی است. عالوه بر آن، نقض غرض نیز الزم نمی

مایع، وجود مفسده در شرب است. ترخیص در مخالفت نیز دارای مصلحت است. شارع هر دو حکم را جعل 

نموده تا برخی از مفسده شرب دور مانده و اجتناب کنند )یعنی شخص عالم به حرمت(؛ و برخی به مصلحت 

ائی فعلی بوده و فقط نسبت ترخیص برسند )یعنی شخص جاهل به حرمت(. پس در تمام موارد شکّ، طلب انش

 به برخی از مکلفین ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی داده شده است.

 

 26/02/96  131ج

 جواب از صورت سوم اشکال )اشکال ناظر به عقل عملی(

صورت سوم اشکال تنافی بین حکم واقعی و ظاهری، این بود که شارع با جعل حکم ظاهری موجب 

 مصلحت از مکلف شده است.الغای در مفسده و تفویت 

با توجه به مسالک مختلف در باب امارات است. در  های مختلفی داده شده کهاز این اشکال نیز جواب

سببیّت »وجود داشته که مسلک سببیّت دارای سه مسلک « طریقیت»و « سببیّت»باب امارات دو مسلک کلی 

بنابراین در مجموع چهار مسلک وجود داشته و هر باشد. می« سببیّت امامیه»و « سببیّت معتزلی»و « اشعری

 یک از این مسالک پاسخی به این اشکال داده است:

 

 مسلك سببیّت اشعری

دو تقریب برای سببیّت اشعری ذکر شده که هر دو مسلک پاسخ واحدی به اشکال تفویت مصلحت و 

 ند:الغای در مفسده داده

عالم واقع وجود ندارد، بلکه بر اساس قیام اماره تکالیف الف. تقریب اول اینکه هیچ حکم و تکلیفی در 

شود، پس حکم وجوب نماز گیرد. به عنوان مثال اماره دالّ بر وجوب نماز جمعه برای زید قائم میالهی شکل می

شود؛ اگر خبر دالّ بر استحباب نماز جمعه برای وی قائم شود، حکم استحباب جعل جمعه واقعاً جعل می

 شود.می
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تقریب دوم اینکه موضوع احکام تمام مکلفین نیست بلکه مکلفینی هستند که اماره برای آنها قائم شده ب. 

است. پس اگر برای زید اماره قائم نشود، زید حکم فعلی ندارد. پس احکام الهی در تقریب اول تابع قیام امارات 

 بوده، امّا در تقریب دوم مقیّد به قیام امارات هستند.

در هر دو تقریب سببیّت اشعری، اگر فرض شود یک مایع واقعاً نجس بوده و زید شکّ در به هر حال 

ای نجاست و طهارت آن دارد، در این صورت حرمت فعلی متوجه زید نبوده و شرب آن مایع برای زید مفسده

 ندارد. لذا اشکال الغای در مفسده به وجود نخواهد آمد.

 

 اشکال: فقدانِ دلیل اثباتی

از علماء تقریب اول از سببیّت اشعری را محال دانسته، برخی نیز تقریب دوم را دارای اشکال  جماعتی

رسد اشکالی از حیث ثبوتی در این دو تقریب وجود ندارد؛ امّا این دو تقریب فقط ادّعا بوده دانند. به نظر میمی

زیرا این دو تقریب مخالف ظواهری مانند  و دلیل اثباتی ندارند، بلکه دلیل اثباتی بر عدم دو تقریب وجود دارد؛

و مانند آنهاست که داللت دارند احکامی جعل شده است، نه « هلل علی الناس حجّ البیت»و « کتب علیکم الصیام»

 اینکه با آمدن اماره جعل شوند.

 

 مسلك سببیّت معتزلی

ستند؛ امّا موضوع این احکام، اند، و وقایع خالی از حکم نیاحکام الهی در نظر معتزله در واقع جعل شده

مکلّفی است که اماره بر خالف ندارد. به عنوان مثال وجوب نماز جمعه جعل شده بر مکلّفی که اماره بر خالف 

اند: مکلّفینی که اماره بر تکلیف دارند؛ مکلّفینی که اماره بر نداشته باشد. مکلّفین نسبت به هر حکمی سه دسته

 ینی که اماره ندارند. در مثال فوق، فقط بر دسته دوم نماز جمعه واجب نیست.عدم تکلیف دارند؛ و مکلّف

پس تفاوت سببیّت معتزلی با سببیّت اشعری در دسته سوم مکلّفین است. یعنی در نظر اشاعره دسته سوم 

 تکلیفی ندارند، امّا در نظر معتزله تکلیف دارند.

شود. به عنوان مثال فرض شود یک مایع در اسخ داده میبا توجه به این مبنا نیز اشکال الغای در مفسده پ

واقع نجس بوده و خبر ثقه دالّ بر طهارت برای زید اقامه شود. در این صورت شرب اناء برای زید حرمت فعلی 

نداشته لذا مفسده نخواهد داشت، پس جعل حجّیت برای حکم ظاهری توسط شارع موجب الغای در مفسده 

 نشده است.

 



 128.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

281 

 

 دانِ دلیل اثباتیاشکال: فق

همان اشکال وارد بر نظریه اشاعره، بر نظریه معتزله هم وارد است. یعنی این نظریه فقط یک ادّعا بوده، و 

 باشد.نه تنها دلیلی بر اثبات آن نیست بلکه خالف ظواهر آیات و روایت مثبِت احکام نیز می

 

 مسلك سببیّت امامیه

بر آن نهاده « مصلحت سلوکیه»نموده که میرزای نائینی نام  مرحوم شیخ انصاری نوعی سببیّت را قبول

است. توضیح اینکه شیخ فرموده احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلّق است. پس اگر یک مایع واقعاً 

نجس بوده و اماره یا اصلی داللت بر عدم نجاست آن نماید، مفسده شرب نجس وجود دارد. با وجود مفسده 

همین سلوک طبق اماره دارای مصلحت است. پس  اگر مکلّفی به اصل یا خبر عمل نماید، شرب نجس، امّا

کند. به آید، امّا مصلحت سلوکی جبران مفسده به مقدار فوت میهرچند با شرب آن مایع مفسده به دست می

انده است. عنوان مثال فرض شود در اول وقت یک ثقه خبر از طهارت آب داده و زید وضو گرفته و نماز خو

کند، در این صورت باید نماز دوباره بخواند امّا مصلحت نماز اول زید در وسط وقت، علم به نجاست پیدا می

شود؛ امّا اگر وقت را از دست داده است. در این فرض، سلوک طبق اماره، موجب جبران مصلحت اول وقت می

شود؛ و اگر ماره موجب جبران مصلحت اداء میزید بعد از وقت علم به نجاست آن آب پیدا کند، سلوک طبق ا

 شود.زید تا آخر عمرش علم به نجاست آب پیدا نکند، سلوک موجب جبران مصلحت نماز اداءً و قضاءً می

 

 اشکال: تنافی با قاعده اشتراك

محقّق خوئی فرموده مصلحت سلوکی منافی قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام است. توضیح اینکه 

د شارع نماز جمعه را واجب نموده و خبر ثقه دالّ بر وجوب نماز ظهر برای زید قائم شده است. در فرض شو

این فرض برای عالمین به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه واجب تعیینی است؛ امّا برای جاهلین به وجوب نماز 

نماز ظهر مصلحت دارد )به  جمعه مانند زید، هم نماز جمعه مصلحت دارد )زیرا واجب شده است واقعاً( و هم

سبب اینکه سلوک طبق اماره است(. در فرض نماز جمعه برای زدی واجب تعیینی نشده بلکه واجب تخییری 

 است. در نتیجه اشتراکی بین عالم و جاهل نیست.

رسد نظریه مصلحت سلوکیه با قاعده اشتراک منافاتی ندارد. توضیح اینکه در مثال فوق فقط به نظر می

جمعه دارای مصلحت است، و نماز ظهر مصلحت نداشته بلکه منطبق بر عنوانی دارای مصلحت شده است.  نماز

به عبارت دیگر در این مورد، زید نیز مصلحتی از دست داده، و مصلحت دیگری به دست آورده که کمتر از 

تخییری شود(. نظیر اینکه مصلحت از دسته رفته نیست )نه اینکه این دو مصلحت عِدل یکدیگر باشند، تا واجب 
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زید عبایش را به کسی دهد، امّا چیزی از او بگیرد که چهار برابر عبا ارزش دارد. پس نماز ظهر اصالً مصحلت 

 نماید.نداشته و فقط سلوک طبق اماره، جبران مصلحت از دست رفته می

ان ارائه نمود، همین نظریه ای نتوبنابراین نظریه مصلحت سلوکیه اشکال ثبوتی ندارد، و اگر هیچ فرضیه

 شود.قبول می

 

 مسلك طریقیت

توان های مختلفی برای حلّ اشکال تفویت مصلحت و الغای در مفسده میدر مسلک طریقیت نیزی بیان

 ارائه نمود:

 

 بیان اول: مصلحتِ مطلق العنان بودنِ مکلّف

عنوان مثال شرب نجس مفسده  کند. بهاماره در مسلک طریقیت، فقط طریق بوده و مصلحتی ایجاد نمی

داشته، و از سوی دیگر مطلق العنان بودنِ مکلف هم مصلحت دارد. پس اگر فرض شود یک مایع نجس است و 

اماره بر طهارت آن قائم شده، در این صورت ترخیص شارع قبیح نیست؛ زیرا هرچند برخی به سبب شرب 

 لحت وجود داشته است.اند، امّا در ترخیص آنان نیز مصنجس دچار مفسده شده

شهید صدر فرموده این همان مصلحت سلوکیه است که نامش عوض شده است. در این بیان اماره دارای 

اثر بوده و مصلحت دارد، در حالیکه در مسلک طریقیت نباید اماره اثر داشته و نباید مصلحت داشته باشد، بلکه 

 وارد است.رسد این اشکال فقط باید طریق محض باشد. به نظر می

 

 بیان دوم: خلوّ متعلّق اوامر و نواهی از مصلحت و مفسده

اند که در متعلّق امر با توجه به اشکال فوق، برخی از قائلین به مسلک طریقیت اصلِ این کالم را منکر شده

باشد؛ اند نیازی نیست در متعلّق امر و نهی، مصلحت و مفسده و نهی باید مصلحت و مفسده باشد. یعنی فرموده

 معنی خواهد شد.بلکه وجود مصلحت در ایجاب و تحریم کافی است. بنابراین الغای در مفسده بی

رسد بنابر فرض صحّت این جواب، با این جواب اشکال قبول شده است. یعنی با فرض وجود به نظر می

 د.مصلحت و مفسده در متعلّق، راهی برای دفع تفویت مصلحت و الغای در مفسده وجود ندار
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 بیان سوم: فقدانِ مصلحت در ایجاب احتیاط

لّق امر و نهی، و تحفّظ بر طریقیت محض اماره، رسد با تحفّظ بر وجودِ مصلحت و مفسده در متعبه نظر می

دارای مفسده « عدم ترخیص»و « ایجاب احتیاط»این اشکال قابل دفع است. توضیح اینکه اگر در موارد اشتباه 

حکم ظاهری کافی است. پس اگر شارع در مورد حرام واقعی مشتبه، حکم ظاهری باشد، همین برای جعل 

ترخیص جعل نماید، این حکم ظاهری طریق محض بوده و اثر یا مصلحتی ندارد؛ امّا به سبب دفع مفسده در 

ایجاب احتیاط جعل شده است. در این صورت، ترخیص شارع قبیح نیست؛ زیرا اگر شارع ترخیص ندهد، نوبت 

 اشتغال عقلی رسیده و مفسده دارد. شارع برای دفع این مفسده، حکم ظاهری ترخیص را جعل نموده است.به 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
ه)سید محمود مددی موسوی اصول استاد درس خارج 

ّ
 (دام ظل

 

 96-97سال تحصییل 

 

 

 12/06/1396 1ج

شروع شد. دو « الحجج و االمارات»عنی در سال گذشته مباحث مقصد ششم از کتاب کفایۀ االصول ی

 .1به عنوان مقدمه برای ورود به بحث امارات، نیز در همان سال به اتمام رسید« 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 « قطع»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»می به عنوان مقدمه سو

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

 و نقش آن برای فقیه معلوم شود.

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

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

 

                                                           

 . 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

 نیست. . در مباحث آینده اشاره خواهد شد که مبحث سیره داخل در بحث امارات3
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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.یب به بحث از هریک پرداخته می، که به ترت«عرف»و « سیره متشرّعه»

 

 بخش اول: سیره عقالء

به آن  ستقلّیمدر کالم علماء به صورت مستقلّ بحث نشده و شاید اولین کسی که مبحث « 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»یشه وجود دارد؛ امّا هم

قالء ر سیره عاحد داست؛ زیرا نحوه کاربرد آن در کلمات یکسان است. به عنوان مثال گفته شده عمل به خبر و

در  ین عنوانادهای کاربروجود دارد، و یا گفته شده استعمال لفظ در معنای عرفی بر طبق سیره عقالست. تمام 

ر دی دو پا ان روکلمات علمای مختلف، مشابه یکدیگر است. به عنوان مثال هیچگاه گفته نشده راه رفتن انس

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

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

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

 .1واحد است

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

حث بک جهت از نیز ی« ءسیره عقال»ند تا دقّت و التفات به آن ایجاد شود. بنابراین تعریف کتعریف آن کمک می

 را به خود اختصاص خواهد داد:

 

 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 میوجود دارد که به توضیح پرداخته میواحدی برای سیره عقالء 

                                                           

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 رود به معانی مختلفی باشد( و یا تنها در معنای سلبی باشد )یعنی در مواردی که استعمال شده به معانی مختلفینمی

 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 «. سلوک الناس الناشئ من العقل العملی فی ما یتعلّق بنظام المجتمع»این است 

 شود:استفاده شده که به توضیح هر یک پرداخته می

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

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

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

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

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

روند )نه چهار دست و پا، و نه روی دو ای 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

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

به اصطالح حکماست نه « 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 میاین قوّه درک 

شود؛ و گاهی مرتبط با فعل و رفتار انسان است )انسان به تدبیر امور نیز از فلسفه و امور کلی فهمیده می

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

باشد: تدبیر بدن؛ تدبیر منزل؛ و تدبیر است 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 

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

                                                           

 . تلفظ یک عمل جوارحی است.2

 . عقل عملی در اصول همان حُسن و قبح است.1
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مانند مسائل جنگ و مسائل بهداشت و درمان و مسائل نحوه آمد و شد. تمام این امور توسط قوه عاقله )عقل 

 .1شودعملی( انجام می

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

 آمد(.

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

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

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

ام صلحت احکدر م بنابراین تنها مصلحت اجتماعی در سیره عقالء حائز اهمّیت است )بر خالف کالم فقها

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

لحت شخصی ی هم داشته باشد، امّا مراد فقهاء مصت اجتماعباشد )هرچند ممکن است نماز مصلحنمازگزار می

 است(.

 

 13/06/96  2ج

 تعریف مختصر سیره عقالء

 امی براینقالء عگفته شد سیره عقالء همان سلوک اجتماعی مشترک بین تمام افراد عاقل است. پس سیره 

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

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

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

خیص اع( را تشا شخص یا خانواده یا اجتمح و مفاسد )مرتبط بکنند. عقل عملی مصالتقسیم به نظری و عملی می

 عقل عملی دهد. بنابراین در این عبارت علمای اصولیون، ابهامی وجود دارد که تفکیک بین عقل نظری ومی

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

 همین است.هر حال مراد علماء اصول 

السلوک االجتماعی المشترک بین الناس »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  «روزی»مانند با عناوینی البته اکنون تدابیر دیگر . 2

شود ها گفته میاز انسان ایجامعه به مجموعهباشند. میاینها بخشی از جامعه  تحت تدبیر منزل نیستند؛ و تحت تدبیر جامعه نیز نیستند؛ زیرا 

 ند.راو زندگی اجتماعی د هکه به سببی )اعتقادی یا ...( در کنار هم جمع شد
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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.

 

 تفاوت نظر مشهور و نظر مختار در تعریف سیره عقالء

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

هور ا نظر مشکته بست(. نظر مختار تنها در دو نوجود ندارد )پس سیره در نظر مختار دارای معنای دیگری نی

 تفاوت دارد:

 

 «سیره»الف. تفاوت در تفسیر 

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

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

باشد که زید در تعریف می« 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

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

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

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 وه نمیصادق بر این ک

 .2سیره در نظر مختار و نظر مشهور واحد است

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

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

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

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

رو بگوید ا عمان است امّید انس. البته ممکن است در تطبیق اشتباه و اختالف شود، نظیر اینکه زید و عمرو یک شبه از دو ببینند و زید بگو1

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

اند، لذا گاهی بین دو زبان اصالً اشتراکی وجود ندارد. زبان یک پدیده اجتماعی نیز 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. برخی زباناست که در طول سالیان متمادی به وجود آمده 
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نیز شرائط جغرافیایی « 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

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

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

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 دواج نمیدانند یعنی با آن زن ازجامعه آن را صحیح می

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

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

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

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

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

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

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

کنند. این سیره نیست ز موت زید با زوجه وی معامله میرسد، در این صورت سائر عقالء آن اموال را بعد امی

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

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

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

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

 تطبیق است.

 

 14/06/96  3ج

های عاقل است، شترک بین تمام مردم و انساندر جلسه قبل گفته شد در نظر مشهور سیره همان سلوک م

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

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

                                                                                                                                                                                     

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

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

 مشهور با نظر مختار است.

 

 «عقالء»ب. تفاوت در تفسیر 

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

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

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

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

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

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

کنند نیز ظلم را های عاقل که از عقل عملی تبعیت میک تک انساننزد عقالء قبیح است یعنی ت« ظلم»مثال 

 است.« عقالء»دانند. این تفسیر مشهور از عنوان قبیح می

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

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

نخواهند بود. پس حاصل « عقالء»ها فردی برای تک انساناسم 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

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

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

                                                           

ت بلکه خطای ای 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، باو قسری گفته شده است. اگر سنگ به سمت باال پرتاب ش قوّه عاقله مغلوبه است. نظیر این مطلب در حرکت طبیعی

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

قله به رود قوّه عابرود، و اگر اثر قوّه شهویه از دست به سمت شهوت میاگر قوّه عاقله دچار فریب قوّه شهویه شود  گردد.سمت زمین برمی

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

 و خطا شود.
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برای این شیء  را« 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

 الجهة الثانیة: الفارق بین السیرة و البناء و االرتکاز

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

و « الءبناء عق»ز ا« سیره عقالء»لمی کثیراً به جای ععلماء در کلمات «. ارتکاز العقالء»و « بناء العقالء»رود: می

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

 توضیح داده شود:

 

 «بناء عقالء»با « سیره عقالء»تفاوت 

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

 به معنی همان سیره و سلوک عملی عقالست.

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

 برند.یف به کار مبرند و یا به دو معنی مختلبه یک معنی به کار می

اء بر وان مثال بناست. 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 قالئیعزامات عقالئیه در مواردی که سیره التزامات عملی عقالء خواهد بود. به عبارت دیگر الت

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

 .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 ه خداوند متعال در انسانیک موهوب الهی است ک« قوّه عاقله». در نظر فالسفه 1

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

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

ثال عنوان م باشد. بهارتکاز 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  به معنی قصد و التزام عقالء به اعتبار برای مؤلّف است؛ و بناء عقالء بر حقّ التألیف

 ق به اینتصدی وارتکاز عقالء بر حقّ تألیف به معنی این است که تصدیق عقالء به وجود حقّ برای مؤلّف 

 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 « رهسی»بنابراین 

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

وان مثال در د. به عنباش رتکازاست؛ امّا مورداً ارتکاز اعمّ است، یعنی ممکن است سیره وجود نداشته باشد امّا ا

نشده  ی محقّقین حقّزمان شارع ثبوت حقّ برای مؤلّف امری مرکوز بوده، هرچند اصالً حقّ تألیف و اعتبار چن

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 صدهکحقّ نشر یک تألیف، و نشر نیز همان چاپ و تکثیر است  اسالم بوده است )حقّ تألیف یعنی

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

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

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

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

ش دارای سبت به عملنیق این کبری هستند که انسان همه از مصاد« حقّ االختراع»و « حقّ التألیف»و « اإلحیاء

 حقّ است.

 

 تذییل: تفاوت سیره و ارتکاز

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

 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»ته شد همانطور که گف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است.

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

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

 

 ارتکاز مانع انعقاد اطالق

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 بتدا مانع انعقاد اطالق میشکل گرفته و اطالقی وارد شود، این ارتکاز از ا

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

، 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؟»دزدی از وی بپرسد  روز بعد

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

د نیست. به عبارت دیگر تزاحم گفتن، از دستور پدر تخلّف نکرده، بلکه متوجه شده دستور پدر شامل این مور
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بین حفظ مال و حفظ صداقت پیش آمده که معلوم است حفظ مال اهمّ است. مثال دیگر اینکه ادلّه ذامّ غیبت 

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

 

 19/06/96  5ج

 ر السیرةالجهة الثالثة: معنی اعتبا

شود. از سویی در لسان علماء بسیار قالء بیان میشود و سپس معنی اعتبار سیره عای ذکر میابتدا مقدمه

و یا « الظهور حجّۀٌ للسیرۀ»شود شود، به عنوان مثال در علم اصول بسیار گفته میاستفاده می« سیره عقالء»از 

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

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

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»ط منحصر در اصولیون فق

 

 بررسی دخول سیره عقالء در حجج به معانی عرفی و منطقی و اصولی

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

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

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

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

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

 حجّت به معنای عرفی شامل سیره نیست.

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

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

شود )مراد اصولیون از حجّت منطقی، حدّ وسط است(، که سیره عقالء به این هم 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 نابراین سیره عقالء، حجّت منطقی هم نیست )لذا فقهاء گفتهحکمی شرعی باشد. ب

 است نه تطبیقی، در حالیکه رابطه حدّ وسط با نتیجه تطبیقی است(.
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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 مییگیرد، موجب تنجّز آن تکلیف م

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

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

ممکن نیست « سیره عقالء»؛ 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

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

 حجّت اصولی هم نیست. 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 

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

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

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

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

تواند دائره مولویت تواند دخالتی در دائره مولویت دیگری نماید، امّا خودش نیز یکی از موالی بوده و مینمی

 خود را تعیین نماید.

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

 آن را کافی نداند.

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

 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 استفاده میسکوت شارع 

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

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

دانند بر اینکه خداوند این این سکوت را به ضمیمه سلوک عقالئی در دائره بین عبد و موالی عقالئی، دلیل می
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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

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

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

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

تواند از این سیره استفاده نماید. به عنوان اند 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 عدم آن(، استفاده نمودهاز یک سیره و سکوت شارع )نسبت به ضمان شرعی و 

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

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

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

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

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

« نحوه استفاده امضاء از سکوت شارع»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 

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

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

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

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

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

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

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

 مجموع سیره عقالء و سکوت شارع است.

 

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

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

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

 شود:دو مقام مطرح می

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

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»ندارد؛ و یا عاجز « 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

 

 دی كه مصبّ سیره، حجّیت استمقام اول: موار

است؛ به عنوان مثال خبر ثقه نزد عقالء حجّت « 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.علی نیز موجب تعذیر آن تکلیف میشود؛ و تعلّق خبر ثقه به عدم تکلیف فتکلیف می

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

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»زد زید پیدا شد، است. به عنوان مثال اگر امانتی ن

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

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

نسبت به زید، قبل از اخبار منجّز نبوده « 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 حجّیت نزد عقالء یعنی اگر خبر ثقه به تکلیف فعلی عقالئی تعلّق گیرد، آن تکلیف را منجّز می

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

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

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

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

 

 و عرفنزد عقالء « 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

جّزیت و معذّریت )معنای مورد بحث در علم اصول( ندارد. نظیر کنند. این معنی ربطی به منخبر 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»

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

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 ن عمل میذهن علماء نیز همین نکته بوده که عقالء به اطمینا

 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 ول علمای فیزیک میو استدالل به ق« اندها تشکیل شدهاجسام از اتم»کند شخصی ادّعا می

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

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

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

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

گونه چآید که حجّیت از امور واقعی بوده و نسبی نیست، پس 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  بوده و نزد عمرو نیست! بنابراین فیدشود گفت این دیوار نزد زید سنزد عمرو نیست؛ امّا نمی

 به معنای نسبی بودنِ حجّیت است یا تعبیر اشتباه است؟

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»سم است: اول امور حقیقی که وجود دارند مانند امور بر چهار ق

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

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

تحقّق  که 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 اعی اعتباری استند مالیت اسکناس، و اهانت )اهانت از امور واقیابند مانیک اعتبار واقعی می

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

 اهانت نخواهد بود(.

راین اگر شارع اذن در عمل به . بناب1است« واقعی اعتباری»نیز از امور « حجّیت»با توجه به این مقدمه، 

کند. نظیر اینکه اگر شارع اذن در عمل به ، 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

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

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

                                                           

ر غیرقطع دمحلّ بحث  ز آنجا. یکی از حجج یعنی قطع نزد مشهور از امور واقعی واقعی است، و سائر حجج از امور واقعی اعتباری هستند. ا1

 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، . صیاغت جعل شارع مهمّ نیست که به صورت اذن در عمل به آن طریق باشد و یا به صورت معتبر دانستن آن طریق2

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

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

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

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

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

)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»است، اشتباه است گفته شود مشهور از امور واقعی واقعی 

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

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

زیرا مالیت اسکناس واقعی اعتباری « 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 خوالئیه است، که شارع همان روش را در دائره تکالمنجّزیت و معذّریت در دائره تکالیف عق

 کند )نه اینکه حقیقتاً امضای همان روش در دائره تکالیف عقالئیه باشد(.می

 

 22/06/96  8ج

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

و نکته شد، که دت( باه معنی معذّریت و منجّزیبحث در مواردی از سیره عقالء بود که مصبّ آنها حجّیت )ب

 وم توضیحکته سندر مقدمه )معانی دیگر حجّیت نزد عقالء و عرف؛ مراد از حجّیت نزد شارع( بیان شده، و 

 منجّزیت و معذّریت است که در مباحث آینده تأثیرگذار است:

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

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

                                                           

ت. مثال ی واقعی اسع، واقعدر نظر مشهور واقعی ظاهری )اعتباری( است، و قولی وجود دارد که مانند قط ثال حجّیت اطمینان. به عنوان م1

نّ در ظورد حجّیت در م« کشف»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 اعی وجود دارد که معنی هر یک از این دو مسلک چیست؟ به نظر میفرض انسداد علم، وجود دارد. نز

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

سم کلیف پنج قاشد. تباشد یا غیر شرعی . مراد از تکلیف همان لزوم است چه وجوب باشد چه حرمت؛ و تفاوتی ندارد که تکلیف شرعی ب2

 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»

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

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

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

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

 

 قول به برائت عقلیه

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

نجیز ( موجب تاد جزمیند. فقط قطع )اعتقکوجود دارد که اگر به یک تکلیف فعلی تعلّق گیرد، آن را منجّز می

قوبت عستحقاق است. به عبارت دیگر در مخالفت تکلیف فعلی مقطوع، ا« 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(.یر به واقعی اعتباری مییک اعتبار است که از آن تعب

اتی نجّزیت ذ. قطع ماست مگر قطع به آن تعلّق گیرد« 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 عتبار حجّیت کند. به عنوان مثال اگر مولی خبر انساننماید، فقط کافی است برای امری ا

ز موجب بر نیحجّت بداند، در این صورت همین که جعل حجّیت نمود، و مکلّف قاطع به این جعل شد، آن خ

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

ی ذهن علما 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

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

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

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

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

 

                                                           

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

 یست.برای تکلیف غیرمقطوع، محذور عقلی ندارد، امّا الزم ن
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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 

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

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

 برائت عقلیه مورد انکار است.

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

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

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 نماید(. شارع فقط می تواند جعل منجّزدهد، در نظر شهید صدر مولی نمینمی

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

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»ه در این مسلک، هر تکلیف محتملی در نتیج

 حجّیت در این مسلک به معنای معذّریت است.

 

 بندیجمع

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

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

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

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

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

شود؛ در مبنای مختار نیز )انکار برائت عقلیه در دانند، تأیید و امضای آن در دائره تکالیف شرعی فهمیده میمی

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

شود؛ امّا در مبنای شهید صدر این اشکال وجود دارد که حجّیت نزد عقالء به معنای تکالیف 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؟استفاده می دانند، امضای معذّریت خبر واحد در دائره احکام شرعمنجّز می
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 25/06/96  9ج

 حجّیت سیره عقالء در دائره تکالیف شرعی

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

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

ر دالی اصلی شود؟ 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

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

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

 حجّیت و منجّزیت آن نزد شارع کافی است.

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

، در هم نیست( شود. پس اگر خبر ثقه نزد عقالء حجّت بوده و شارع حجّیت آن را امضاء نکند )نیاز به ردعمی

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

دم ردع ارع، عشبرای حجّیت آن کافی است. به عبارت دیگر از عدم وصول ردع از سوی شود، که همین امضاء 

 شود.ارع کشف میشود؛ و از عدم ردع نیز امضاء شکشف می

 

 مسلك 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

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

 

 وجه اول: حقّ الطاعه

الء ه سیره عقکشود که در مواردی ادّعا شده با توجه به دائره حقّ الطاعه برای شارع مقدّس، معلوم می

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

اصل ی شارع واز سو دائره تکالیف مقطوع؛ و دوم در تکالیفی که نزد عقالء حجّتی بر آن بوده و ردعیاول در 

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

                                                           

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

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

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

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 « قدّم دیروز بر امروزت»عنوان مثال 

 از امور اعتباری هستند.« تقدّم شیخ بر شابّ»

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

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

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

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

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

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

 

 وجه دوم: حسن اطاعت

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

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

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

 نشده باشد؛ حجّت در دائره تکالیف شرعی واصل

شده است. در بین علمای اصول حُسن و قبح امری « 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 

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

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

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:مختار(، نمی برائت عقلیه )نظر مشهور( و انکار آن )نظر

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

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

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

 قط تکلیففت که زیرا برائت عقلیه در این موارد جاری است. به عبارت دیگر برائت عقلیه به این معنی اس

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

ه و منجّز ود نداشتیف وجمنجّز نماید، و آن جعل برای مکلّف مقطوع باشد. در نتیجه در این موارد که قطع به تکل

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

 تکلیف خالفتِمالفت با هر تکلیف محتملی قبیح است؛ و بنابر مسلک مختار )انکار برائت عقلیه(، مخ

الیف مّا در تکاتواند تصرّف کرده و جعل منجّز کند؛ غیرمحتمل قبیح نیست. شارع نیز در تکلیف غیرمحتمل نمی

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

ارد. أثیری ندتکلیف تلّ بحث برای تنجّز تکلیف همان احتمال تکلیف کافی بوده و تعلّقِ خبر ثقه به آن در مح

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

 ورد تکلیفهد. در این مز عدم حرمت دای خبر اعنوان مثال احتمال حرمت شرب این اناء وجود داشته و ثقه

قه نی خبر ثت )یعمنجّز است؛ زیرا احتمال تکلیف موجب تنجیز است و جعل معذّر به نحو قطعی واصل نشده اس

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

 شود.ز مینتیجه در این موارد تکلیف فعلی، منجّ 

 

 26/06/96  10ج

 اشکال بر مسلك عدم ردع: ردع سیره به آیه شریفه

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

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

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

 احتمال بدوی وجود دارد:
                                                           

 .59. سورۀ یونس، آیۀ 1
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ال اوند متعطور که خدیعنی همان کند،الف. 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»این احتمال صحیح نیست؛ زیرا تشریع به اینکه 

 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« راء قولیافت»ب. مخاطب آیه شریفه 

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

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

ه رفِ اینکصدارد. نآیه ناظر به اعمال آنهاست، و نظر به اقوال آنها خودش ضیق گرفته است. به عبارت دیگر 

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

 افتراء قولی نیست.

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

 ست(.اکرده )بدون اینکه بگوید این عمل حرام نشده، 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 شارل به خبر ثقه نیز از سوشریفه، اگر یک ثقه، خبر از حرمتِ عصیر عنبی داده، و امضاء عم

ل چنین ه شامبرای عمل به خبر ثقه باید مکلّف شرب عصیر عنبی را ترک نماید؛ در این صورت، آیه شریف

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

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

 

 جواب: افتراء در جایی است كه بداند حکم شرعی، این نیست

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

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

و « زید عادل»گوید به معنای خبری است که مطابق واقع نباشد. به عنوان مثال کسی می« 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« یقالقد ». در دوره قبل این اشکال فی الجمله مورد قبول واقع شده و با عبارت 1

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

قع نیز فاسق است، در حالیکه زید در وا« 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»همانطور که گفته شد افتراء نیز از اصناف کذب مخبری است. توضیح اینکه 

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

در حالیکه اوالً زید عادل است، و ثانیاً متکلم علم به « 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 ینیست، و در عین حال افتراء عملی بسته و از آن اجتناب م

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

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

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

 دهد(.علم به عدم حرمت ندارد بلکه احتمال حرمت می

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

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

 

 مسلك دوم: امضاء

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

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

یا به آی اینکه بررس ید و تفاوتی ندارد که مولی شارع و یا غیر شارع باشد؛ و بحث اثباتی درآن را قبول نما

 شود.میشود اثبات کرد شارع حجّیت این حجّت را در دائره تکالیف خود قبول نموده، یا نکمک سیره می

 

 بحث ثبوتی

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

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

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

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

                                                           

 .دتأثیری ندار . البته قید دیگری نیز در تحقّق افتراء دخیل است که باید مذمّت دیگران باشد. این قید در اصلِ بحث فوق،1
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اطاعت از مولی و حرمت مخالفت مولی است. در این مسأله دو نظریه مشهور وجود دارد: قائلین به برائت عقلیه؛ 

 و منکرین برائت عقلیه یا قائلین به احتیاط عقلیه؛

 

 قائلین به برائت عقلیه

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

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

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

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

 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 »یف، ایجاب احتیاط نماید )به عنوان مثال بگوید واجب نماید: اول اینکه نسبت به آن تکال

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

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

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

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

رسد این مسلک تمام نبوده و برائت عقلیه ثابت نیست، امّا برهانی بر ابطال آن وجود ندارد؛ 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»دارد که  البته تعلیقه دیگری نیز بر بیان فوق وجود

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

 هستند؛ امّا ثبوتاً هر دو یکی هستند.

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

تواند برای عبد زید، چیزی را حجّت قرار دهد؛ زیرا در 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

 منکرین برائت عقلیه

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

لیف دیل به تکند که تکلیف معذّر تبتواند کاری کشود. مولی نمینشود، آن تکلیف فعلی غیرمنجّز و معذّر می

ر مخالفت دت که اذن تواند تکلیف محتمل را از تنجّز خارج نموده و معذّر نماید، به این صورمنجّز 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 ه تکلیف معذّر فقط کارِ مولی است، و غیر مولی نمیتبدیل تکلیف منجّز ب

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

لیف حتمال تکاارد ر تمام مودر مخالفت تکلیف زید را به عبدش بدهند. شارع مقدّس هیچ موالیی ندارد، لذا د

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

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

 شارع ندارند.

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

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

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

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

 .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 

فقط یک مصداق در عالم دارد که همان خداوند متعال است؛ و تمام ی حقیقی شود. موالتباری( میحقوقی )اع

                                                           

واقعاً  ه ممکن استکلیف کتکلیف محتمل، تکلیفی است که در واقع وجود داشته و متعلّق احتمال نفسی است؛ در مقابل احتمال . مراد از ت1

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

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

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

 صورت مفصّل نقل، و نقد و بررسی خواهد شد.

 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 د؛ زیرا کسی غیر مولی نمیآن، وجود دار

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

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

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

د و دانم در این صورت واقعاً خبر ثقه بین زیآید(. اگر زید بگوید خبر ثقه را حجّت نمیاین امضاء به دست می

 عبدش معذّر نیست.

 

 بحث اثباتی

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

شود؟ یعنی آیا حجج عقالئی موجب تنجیز آن 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

 بت به آن سکوت نموده است.نه ردع نموده و نه اثبات نموده بلکه نس

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

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

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

 اند؛نداشته

 

 15/07/96  12ج

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

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 « و فیلمعکس »احتجاج به 
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اطمینان بوده لذا نزد عقالء مورد قبول واقع شده است؛ پاسخ این است که این امور نزد عقالء مورد قبول است 

 هرچند مفید علم یا اطمینان نشود.

ته را  هر دسود )هرچند برخی به صورت مستقلّشاعتبار هر دو دسته از حجج عقالئیه یکجا مطرح می

ار هر دو شود که این استدالل اعتباند(، و در ذیل هر استدالل برای اعتبار حجج عقالئیه اشاره میبررسی 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 اعتبار مطلق حجج عقالئیه را اثبات کرده و برخی فقط اعتبار حجج موجوده د شده که برخی

کرد( ادّعا  ا استفادهکند. وجوهی برای اعتبار حجج عقالئیه )یعنی اینکه بشود در دائره احکام شرعی نیز از آنهمی

 شوند:شده که هر یک مستقلّاً بررسی می

 

 «رفو امُر بالعُ»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»از همنشینی با افراد نادان است. مراد از  محلّ استدالل است، و امر سوم پرهیز

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

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

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

 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

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

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

ن معنی برای عُرف نیز . مؤیّد ای3گفته شده است« المستحسن من االفعال»معنای عُرف در تفسیر بیضاوی نیز 

                                                           

 .199. سورۀ االعراف، اآلیۀ1

لت التزامیه عقلیه، دال الزمهدر م . مالزمه بین آنها الاقلّ عرفی هست و ممکن است ادّعای مالزمه عقلیه نیز بشود؛ به سبب امکان مناقشه2

 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 السالم 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.جمیع حجج عقالئیه را ثابت میاین استدالل )اگر داللت آیه تمام بود( اعتبار 

 

 وجه دوم: امر به متعارف در چندین آیه از قرآن

ما هو »ر را استدالل دوم این است که خداوند متعال در آیات عدیده، ضابط و مالک برای برخی امو

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

جج اعتبار ح 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 الْوَصِیَّۀُ 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 حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ 

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

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

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

 داده شود(.به یک نفر 

سخ شده، 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

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

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

 وَ  عَلَیْکُمْ اللَّهِ  نِعْمَتَ اذْکُرُوا وَ  هُزُواً  للَّهِ ا 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 الْحِکْمَۀِ وَ الْکِتابِ مِنَ عَلَیْکُمْ  أَنْزَلَ ما

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

رها کردن و عدم رجوع تا اتمام زمان عدّه است که موجب جدایی زن و شوهر « 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. سورۀ البقرۀ، اآلیۀ1

 .231. سورۀ البقرۀ، اآلیۀ2
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 لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ ال وَ کَرْهاً  النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ لَکُمْ  یَحِلُّ  ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»ج. در معاشرت با همسر: 

 وَ  شَیْئاً رَهُواتَکْ أَنْ فَعَسى کَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ عاشِرُوهُنَّ  وَ مُبَیِّنَۀٍ بِفاحِشَۀٍ یَأْتینَ أَنْ إاِلَّ آتَیْتُمُوهُنَّ ما بِبَعْضِ

 ؛ در این آیه شریفه نیز امر به زندگی زناشویی به نحو متعارف شده است.1«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 فَانْکِحُوهُنَّ  بَعْضٍ مِنْ بَعْضُکُمْ  بِإیمانِکُمْ أَعْلَمُ  اللَّهُ  وَ  الْمُؤْمِناتِ  فَتَیاتِکُمُ 

 مِنَ الْمُحْصَناتِ عَلَى ما نِصْفُ فَعَلَیْهِنَّ بِفاحِشَۀٍ 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 الْعَنَتَ  خَشِیَ لِمَنْ ذلِکَ الْعَذابِ

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

ک بطه و مالدر چهار دستور مختلف در موارد متفاوت، به عنوان ضا« 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 شدهعارف خبر ثقه و ظهور میاست. از امور مت

ه معنای ببا قبول اینکه در این موارد « معروف»رسد این استدالل نیز صحیح نیست؛ زیرا به 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»ده که این سه متعلّق تکلیف بوده و قید آنها و معاشرت ش

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

وع را ق یا موضلکه قید متعلّنشده، ب« عمل به معروف»است. پس در این موارد امر به « معروف»موضوع نیز 

ر به نماز اینکه ام اند. امر به چیزی که قید آن معروف است به معنای امر به معروف نیست، نظیرمعروف 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.اعتبار تمام حجج عقالئیه را ثابت می این استدالل نیز )اگر تمام بود(

 

 16/07/96  13ج

 وجه سوم: آیه مشورت

فَبِمَا رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ »سومین وجهی برای اثبات اعتبار سیره به آن استدالل شده آیه شریفه 

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

                                                           

 .19. سورۀ النساء، اآلیۀ3

 .25. سورۀ النساء، اآلیۀ1
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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 ستبدّ به رأی باشی. مشورت در اموری مانند جنگ میمشورت با مردم داده، یعنی نباید م

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

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

داند. ظهور و دانسته، 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.

ران ذ آراء دیگآیه شریفه امر به عمل کردن و اخ؛ زیرا اوالً در رسد این وجه نیز صحیح نیستبه نظر می

مل شود! همان ع شده است. مشورت به این معنی نیست که هرچه مشاور گفت، به« 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 اشته که با مشورت و شنیدن کالم مشاور، برطرف شده است؛ در این مورداگر تردیدی وجود د

 ه زید گفتشود(. مثال متعارف اینکه اگر شخصی برای خرید منزل با زید مشورت کند، به هرچمشاور عمل می

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

م ککند. به عبارت دیگر در مشورت فکر انسان تقویت شده و احتمال خطا 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 رمضی گرسنه شد، برای خوردن یا نخوردن غذا باید مشورت نماید! و یا در ماندارد که اگر کس

شورت یاز به مرفی نعگرفتن یا نگرفتن، باید مشورت نماید! بلکه آیه شریفه داللت دارد در اموری که در فهم 

رت قالء مشوعکه باید از  شود گفت آیه شریفه داللت دارددارد، باید مشورت شود. با توجه به این نکته نمی

گویند حجّیت یمته و گرفته شود که خبر ثقه نزد شارع حجّت است یا نیست! زیرا آنها در این رابطه نظری نداش

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

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

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

نَاهُمْ وَ الَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّالَۀَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْ»خداوند متعال در آیه شریفه 

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

                                                           

 .159آل عمران، اآلیۀ . سورۀ2

 .38. سورۀ الشوری، اآلیۀ1
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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

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

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

  امور است.

 

 وجه چهارم: منهج و سلوك شارع

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

وجود داشته )که برخی در شبهات موضوعیه جریان « 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 

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

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

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

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

. این اطمینان نیز اطمینان نوعی است؛ در 2ای غیر منهج عقالئی نداردشود که شارع رویهدیگر اطمینان پیدا می

 .3نتیجه تمام حجج عقالئیه مورد امضای شارع خواهد بود

بر خجّیت ع از یکی از حجج عقالئیه توسط شارع محقّق شده است، و شارع از حاگر اشکال شود رد

 ظر مستدلّ در ن واحد در موضوعات ردع نموده و عمل به خبر عدلین را الزم دانسته است؛ پاسخ این است که

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

 ح است.رسد این استدالل صحیبه نظر می

 

                                                           

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

و سپس  ثابت شدهره به سیر 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.



 631.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

316 

 

 وجه پنجم: كالم مرحوم محقّق اصفهانی

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

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(.حجّت است )از این بیان معلوم می

رئیس  بلکهء، ز 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  امری که نزد عقالء حجّت باشد نبوده، و یا این حجّت نزد تمام عقالء حجّت نیست. پس هر

ما هو ب»ارع شنیز حجّت است. مرحوم اصفهانی کالمی بسیار مجمل و مختصر فرموده که هرگاه نزد « 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 »وی حجّت بوده و نزد « عاقلٌ 

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

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

ظر دیگر به ن استداللی ندارد. به عبارتادّعا بوده و  رسد این بیان فقط یکدر ابتدای امر به نظر می

ی ان و بررسرسد این بیان مصادره به مطلوب بوده و تکرار دعوی است؛ امّا توضیح کالم ایشان پس از بیمی

 اشکال شهید صدر به ایشان خواهد آمد.

 

 17/07/96  14ج

                                                           

حجّیت یره که مصبّ س دی است. بحث ایشان اعمّ از مواردی است که مصبّ سیره حجّیت باشد و یا نباشد، امّا این توضیح فقط ناظر به موار4

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

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

و شارع له أنه بما ه سلك، والم الفعلی كاشف عن اختالفه فی فهو بما هو عاقل متحد المسلك مع العقالء فهذا مقتض التحاد المسلك، و ردعه

ء من مع العقال د مسلکهو من الواضح أن ردعه الواقعی ال یکون كاشفا عن اختالف المسلك لیختل به الکاشف الطبعی عن اتحا مسلك آخر.

 «.لصحیحباالتحاد، و هذا هو االحکم حیث إنه منهم، فعدم وصول الردع كاف فی الحکم باتحاد المسلك، لعدم المانع عن 



 731.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

317 

 

 با عقالء در برخی موارد« بما هو عاقلٌ »اشکال اول: عدم اتّحاد مسلك شارع 

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

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

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

به دلیل مفسده موجوده در خبر « بما هو عاقلٌ»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 نرسیدهس شارع متوجّه مفسدهنداشته و درک اتمّ دارد. پ

 .1متّحد المسلک با آنها نخواهد بود

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

افتد. سیره اهمه قرار گیرد، به خطا میخطاست و فقط وقتی تحت سیطره قوّه دیگر مانند غضبیه و شهویه و و

ای است که منشأ آن فقط درک عقلی است، و اگر منشأ دیگری مانند عواطف و امیال وجود داشته 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 چند ممکن است قوّه عاقله تحت رغبات واقع میمتفاوت هستند. به عبارت دیگر هر

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

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

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

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

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

 .2شوداند که فرض این است که قوّه عاقله دچار خطا نمیهکرد

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 كو و فیه: أوال:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

عقلیة من العواطف و امل غیر الالعوب یحتمل مخالفته لهم بما هو عاقل أیضا ألحد سببین، امّا لکون السیرة العقالئیة غیر عقلیة بحتة بل متأثّرة

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

 «.أفضل أو أشمل من موقفهم نتیجة ذلك

رع اتمّ بوده و راه چند عقل شاداند هرای عقالء این راه را برای آنها بهترین راه می. مقرّر: توضیح اینکه شارع نیز با توجه به شرائط ممکن بر2

، این راه را اسد 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 نظام ممکن است، و بهتر از این محال است. مراد بهترین نظامی است که امکان وجود دارد، نه بهترین 

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

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

 ندارد(.

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

 معتبر خواهد دانست.

 

 «بما هو شارعٌ »و شارع « لٌبما هو عاق»اشکال دوم: عدم مالزمه بین اتّحاد مسلك شارع 

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

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

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

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

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

تواند انی میاصفه ن و قبح عقالئی را قبول دارد. پس مرحوماصفهانی منکر حُسن و قبح عقلی بوده و فقط حُس

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

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 تکلئی با تکلیف مولی مخالفت نماید، عقالءً مستحقّ عقوبت نیست )هرچند مخالفت برویه عقال

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

ن صورت شد، در ایواصل به عبد شده با ر مولی از آن حجّت عقالئی ردع نموده ودانند(. بله اگعقاب را قبیح می

مقصّر  عبد نیز ست کهعقاب وی عقالءً قبیح خواهد بود. ظاهر کالم محقّق اصفهانی همین است، البته فرض این ا

 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 المسلك العق و ثانیاً:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 و أخرى یفرض ف المفروض،هو خل 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 موقفهو شارع و مولى عن موقفه العقالئی موجود فمن الواضح حینئذ انَّ مجرد إحرا انَّ احتمال اختالف موقفه بما

لظنّ افه بما هو شارع فهذا اً عن موقاً ظنیّالتنجیز و التعذیر عقلًا إذ ال موضوعیة لمواقفه غیر المولویّة فی هذا المجال و إِنْ أُرید جعل ذلك كاشف

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

 موضوع نخواهد داشت.

 

 18/07/96  15ج

 «عقالء»اشکال سوم: عدم فردیت عاقل برای عنوان 

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

اول  ست. اشکالاصحیح نیست و سه اشکال بر آن وارد  ء نیزرسد وجه پنجم برای احراز امضاشد. امّا به نظر می

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

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

نظیر « عقالء»اند. عنوان هموعه از افراد دارای قوّه عاقله هستند که زندگی اجتماعی را تجربه نمودزیرا عقالء مج

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

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

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

صل شناسان یک پدیده اجتماعی است که حاگیری نکرده است. به عنوان مثال زبان نزد زبانفردی در آن تصمیم

حاظ ل 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 مولی تکلیفی به عبدش نم اجتماعی بوده و حاصل زندگی اجتماعی است(. به عنوان مثال اگر

نیز  «حجّیت» ه نامخبر ثقه مخالفت کرد، نزد عقالء عقوبت وی قبیح نیست. در این مورد یک مفهوم انتزاعی ب

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

 اعتباری است.

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

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

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

                                                           

ن بوده و تماعی انسادگی 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 وجوددگی اجتماعی موجب پدید آمدن حُسن و قبح شده و سپس حقوق و ملکیت بمانند قوّه سامعه و باصره نیست. این زن

 حجّیت و منجّزیت و معذّریت پدید آمده است.
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هاست، و شود امور اعتباری عقالئی حاصل خرد جمعی انسانتذکر 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

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

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

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

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

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

 شود.در اثر زندگی اجتماعی حاصل می

 داشته و عضوی از مجموعه عقالء نیست.بنابراین شارع زندگی اجتماعی ن

 اشکال چهارم: عدم سیره بین عقالء در دائره احکام شرعیه

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

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

آن را معتبر بداند؛ زیرا عقالء فقط ناظر « 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.

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

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

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

 نوبت به امضاء شارع نخواهد رسید.

 

 19/07/96  16ج

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

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

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

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

 تمام نیستند: که تنها وجوهی که ممکن است برای این ادّعا مطرح شود، این چهار وجه هستند که هیچیک
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تواند کافی باشد؛ زیرا اطمینان 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 

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

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

 

 وجه ششم: استحاله نقض غرض

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

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

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

هستند. مهمّترین این « 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

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

است. خبر واحد که « انسداد»و عدم حجّیت آن موجب قول به « 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.جوده از جمله خبر واحد را ثابت میسه وجه که اعتبار حجج مو

گانه )عالوه بر پنج وجه گذشته( این است که اگر حجّتی عقالئی در زمان معصوم 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 ن پیدا میبه امضاء آ

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

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

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

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

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

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

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

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

. در این صورت نیز سکوت موجب نقض غرض شارع نخواهد بود. این مطلب با توجّه به این 1اقامه 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 دومین وجه از وجوهی که اعتبار حجج موجوده در زمان معصومین علیهم السالم را ثابت

 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 سکولسالم ظهور در امضاء دارد )در تمام موالی عرفیه نیز اننماید، این سکوت معصوم علیه ا

قطعیه  شود(. این وجه بهترین وجه برای اعتبار حجج عقالئی موجوده است؛ زیرا ظهور از حججاحراز می

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

مضاء آن مّا 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 . مقرّر: یعنی سکوت شارع کشف از یکی از دو احتمال دارد: اول اینکه غرض وی موسّع بوده و با سکوت، عمل ب1

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

 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 ثابت میآخرین وجه که اعتبار حجج عقالئیه موجوده را 

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

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

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

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

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

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

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

 این وجه نیز معقول است، و اشکالی ندارد.

 

 حجج عقالئیهبندی: اعتبار مطلق جمع

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

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

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

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

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 شدهانساناند(، بلکه در نظر مختار برگردانده

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

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

 گیرد.را نیز دربرمیبوده که حجّیت خبر واحد 

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

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

 باشد.ه عقالئی مورد امضاء شارع نیز میدهد کافی بوده و صحیح است؛ زیرا این رویمی

 

 22/07/96  17ج
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 بررسی ردع شارع از حجج عقالئیه

و  ظهور وهمانطور که گذشت در مواردی که مصبّ سیره عقالء حجّیت است مانند حجّیت خبر واحد 

یه را ج عقالئجحختار ممانند آنها یعنی در حجج عقالئیه، نیاز به امضاء شارع وجود دارد. شارع مقدّس در نظر 

ن علیهم عصومیمپذیرفته، 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

 خواهند بود.عدم تکلیفی تعلّق گیرند، موجب تعذیر آن تکلیف 

 رع معتبرزد 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. تااز عمل به ظنّ و غیرعلم  عقالئیه وجود دارد. رادع عبارت از آیات عدیده دالّه بر نهی

عدم  تکلیف یا باشند. به عنوان مثال در فقه گفته شده حجّیت خبر ثقه در جایی است که علم بهنیز 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 ساورت خبر ثقه حجّت نبوده، بلکه علم زید حجّت است )یعنی خبر ثقه بقاءً از حجّدر این ص

فه از این ر آیه شریظنّیه هستند و آیات دالّه بر نهی از عمل به ظنّ شامل آنهاست. چها لذا تمام حجج عقالئیه،

 شوند:آیات ذکر می

بوده که کنایه از  1«إِنْ یَتَّبِعُونَ إاِلَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ الَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاًوَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ »الف. آیه اول 

 این است که به ظنّ اعتماد نشده و به آن عمل نشود.

إِثْمٌ وَ الَ تَجَسَّسُوا وَ الَ یَغْتَبْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  »ب. دومین آیه 

بوده که داللت  2«هَ تَوَّابٌ رَحِیمٌبَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّ

 دارد.انسان را به گناه وامیاست باید دوری شود و ظنّ دارد از خبر ثقه که مفید ظنّ 

عْلَمُ وَ هَا أَنْتُمْ هؤُالَءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ یَ »ج. آیه سوم 

چیزی که علم به آن وجود ندارد.  است داللت دارد بر اینکه نباید استدالل و احتجاج شود به 3«أَنْتُمْ الَ تَعْلَمُونَ

 شود.علم در معنای عرفی جامع بین قطع و اطمینان است، بنابراین خبر واحد نیز علم محسوب نمی

                                                           

 بط بهتر با بحث فعلی است زیرا ظاهراً مرتنیز آمده امّا آدرس اول مناسب 36؛ البته این تعبیر در سوره یونس، آیه 28. سورۀ النجم، اآلیۀ1

 مباحث اعتقادی نیست.

 .12. سورۀ الحجرات، اآلیۀ2

 .66. سورۀ آل عمران، اآلیۀ3
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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 

کند از پیروی از آنچه علم به آن نیست. ظهور و خبر واحد و همه حجج عقالئی نیز است که نهی می 1«ئُوالً مَسْ

 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 حجج عقالئیه نزد شارع معتبر ) دیگرتوان عمل نمود. به عبارت 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 عملآاست. لذا این  شود حجّیت ظهور قطعیعقالئیه بوده و حجّیت آن محلّ کالم است؛ پاسخ داده می

 خبر واحد و برخی حجج عقالئیه دیگر نهی کرده است.

 

 پاسخ از ردع حجج عقالئیه توسط آیات ناهیه از ظنّ 

حجّیت  دع ازروجوهی برای دفع این اشکال از سوی علماء مطرح شده و ادّعا شده که این آیات موجب 

 شود:یحجج عقالئیه نیستند، که هریک مستقلّاً بررسی م

 

 وجه اول: استلزام دور

ور لزم دمرحوم آخوند فرموده رادعیت آیات فوق از عمل به حجج عقالئیه، محال است؛ زیرا مست

 ت.باشد. دور نیز محال بوده و هر امری که مستلزم امر محال )مانند دور( باشد، نیز محال اسمی

ره تکالیف عقالئیه معذّر و منجّز بوده و شود. خبر ثقه در دائداده می« خبر ثقه»توضیح در ضمن مثال 

حجّتی ظنّی است. شمول آیات ناهیه نسبت به خبر ثقه و رادعیت آنها متوقّف بر این است که سیره مخصّص این 

شود که آیات داللت بر نهی از هر ظنّی غیر آیات نباشد )اگر سیره موجب تخصیص آیات شود نتیجه این می

د دارند؛ پس ردعی از سیره نخواهد بود(. از سوی دیگر عدم تخصیص آیات ناهیه حجج عقالئیه مانند خبر واح

نیز متوقّف بر رادعیت آیات از سیره است. بنابراین رادعیت آیات ناهیه موقوف بر عدم تخصیص آنها و عدم 

 .2تخصیص آیات ناهیه نیز موقوف بر رادعیت آنهاست

 

                                                           

 .36. سورۀ االسراء، اآلیۀ4

و تقیید صیص عمومها أال یکاد یکون الردع بها إال على وجه دائر و ذلك ألن الردع بها یتوقف على عدم تخ:»303. کفایۀ االصول، ص1

 «.خفىیما ال لثقة و هو یتوقف على الردع عنها بها و إال لکانت مخصصة أو مقیدة لها كإطالقها بالسیرة على اعتبار خبر ا
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 خصیصمناقشه اول: عدم توقّف رادعیت بر نفسِ عدم ت

شود که توسط هایی 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 نبر  آیات موقوف نیست؛  زیرا هرچند نفسِ عدم تخصیص موقوف بر رادعیت آیات است، امّا رادعیت

دور  ستلزممتخصیص نیست، بلکه رادعیت آیات موقوف بر عدم وصولِ تخصیص است. بنابراین رادعیت آیات 

 ست.نیست و عدم وصول تخصیص موقوف بر رادعیت نیست بلکه نفسِ عدم تخصیص موقوف بر رداعیت ا

عدم وصول تخصیص است که عدم  در نتیجه اشتباه بین ثبوت و اثبات شده زیرا رادعیت موقوف بر

 .1وصول ربطی به رادعیت ندارد

 .2شهید صدر نیز بعد از شقوقی که ذکر فرموده، همین وجه را پذیرفته است

 

 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»بوت شیء غیر از اثبات آن است مانند هستند: گاهی ث

پس ممکن است زید موجود یا معدوم باشد امّا علم به وجود یا عدم وی نباشد )یعنی امکان تخلّف علم از وجود 

                                                           

قفة یتها المتوتوقف على حجّ و ثانیاً أنّ التحقیق عکس ما ذكره )قدس سره( ألنّ تخصیص العمومات بالسیرة م:»231، ص1. مصباح االصول، ج2

یاً، لتخصیص دوریکون افما أفاده )قدس سره( بل ال بدّ من ثبوت عدم الردع  على االمضاء، فال یکفی فی التخصیص عدم ثبوت الردع على

ثبت خالفها، یالء ما لم ء العقبخالف الردع، فانّه غیر متوقف على ثبوت عدم التخصیص، بل یکفیه عدم ثبوت التخصیص، إذ العمومات حجّة ببنا

 «.أنّ السیرة مخصصة لآلیات وعلیه فالمتعین هو االلتزام بکون اآلیات رادعة عن السیرة، ال

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 السیرة حجة لیقها ن إطالاستحالة الرادعیة ألنَّها دوریة. إذ رادعیة المطلقات عن السیرة فرع عدم تخصیص السیرة لها و إِلّا لم یک

ع نفس مانسیاقاً  لمخصصیةاثم اصطدم صاحب الکفایة بدور آخر فی جانب  و عدم مخصصیة السیرة فرع الرادعیة فتوقفت الرادعیة على نفسها.

انت المطلقات حجة كة و إِلّا یلمخصصاالمنهج فی التفکیر، ألنَّ مخصصیة السیرة أیضا فرع عدم الرادعیة و إِلّا لم تکن حجة و عدم الرادعیة فرع 

 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 رااصصیة كلّ من مخ فی تحقیق حال أصل هذه التوقفات المذكورة فی تقریب دوریة 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  فسه خارجاً و لهذاالدور على بعض الموارد، حیث تصور انَّ الدور المستحیل انَّما هو وجود ما یتوقّف على ن

 واءً وجد خارجاً أم الیته لنفسه سء على نفسه و علّخارجاً ألنَّه لو وجد كان متوقّفاً على نفسه و هو محال، مع انَّ المستحیل هو نفس توقّف الشی

جواب علیها: انَّ تخصیص، فالعلى ال قفها على عدم الرادعیة المتوقفامّا دوریة المخصصیة من جهة تو فال بدَّ من إبطال التوقّف فی نفسه فنقول:

 «.مخصصیة السیرة تارة یدعی ... 



 732.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

327 

 

و علم به آن یکی است و عدم واقعی ممکن است(؛ گاهی نیز ثبوت و اثبات شیء یکی است. یعنی عالم وجود 

وجود گرسنگی )مراد از گرسنگی همان احساس «. 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 تخصع نیز از قبیل قسم دوم است، یعنی مراد ابا توجه به این مقدمه، تخصیص به حمل شائ

یست ونه نتخصیص بالفعل است که متقوّم به وصول است )نفسِ تخصیص همان وصول تخصیص است(. پس اینگ

خشی از در ب که تخصیص وجود داشته امّا واصل نشود. به عبارت دیگر تخصیص همان عدم حجّیت ظهور سابق

ر مولی صّص است. لذا اگقوّم به وجود مخصّص نیست بلکه متقوّم به وصول مخباشد که متمدلول خودش می

عامّ  ورت حجّیتصو این مخصّص واصل نشود، در این « التکرم زیداً»و بعد بگوید « اکرم کلّ عالمٍ»بگوید 

 شود.باقی بوده و تخصیص بر آن وارد نمی

ت، اس« خصیصتعدم وصول »ه متوقّف بر نیست بلک« عدم تخصیص»بنابراین ردع آیات ناهیه متوقّف بر 

 اهد شد.ور خودامّا تحقّق تخصیص )یعنی وصول آن( نیز موقوف بر رادعیت است. در نتیجه رادعیت مستلزم 

 23/07/96  18ج

 مناقشه دوم: عدم استحاله در دور غیرعلّی

فقط در مورد دور علّی  رسد رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظنّ، مستلزم دور است، امّا استحالهبه نظر می

آید. هیچ دور غیرعلّی است. یعنی اگر هر یک از این دو شیء، مبداء وجود دیگری باشد، دور محال الزم می

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.

از محاالت ذاتی نیست بلکه استحاله آن به سبب بازگشت به تناقض است، که فقط دور علّی منتهی به  دور

 است )البته اختالفی بین فالسفه در حقیقت علّیت وجود دارد(.« مبدأ وجود»شود. مراد از علّیت نیز تناقض می

 

 وجه دوم: انصراف آیات به سبب مركوزیت حجج عقالئیه در اذهان

ها بسیار مرکوز است. وحجّیت حجج عقالئیه مانند ظهور و خبر ثقه و قول ذوالید، در ذهن انساناعتبار 

شود. پس نهی شارع، منصرف از حجج عقالئیه مرکوزیت شدید موجب انصراف آیات ناهیه از حجج عقالئیه می

مل حجج عقالئیه و ردع از شود تا شااست. اگر انصراف قبول نشود، الاقلّ اطالقی برای آیات ناهیه منعقد نمی

زیر مجموعه عدم ظهور و اجمال است، لذا قدر « 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.

 

 وجه سوم: قلع نشدِن امر مركوز و مترّسخ، توسط چند اطالق

ر از یک بااترک مرحوم شهید صدر فرموده اگر امری مترسّخ در اذهان باشد، برای رادعیت آن و قلع آن

رتبه به ید چند مولی باتأکید شود. برای اینکه ریشه سیره و ارتکاز از بین رود، مگفتن کافی نیست، بلکه باید 

ها بر انسان ری ازصورت مؤکّد بیان نماید. نظیر قیاس )قیاس در علم اصول همان تمثیل منطقی است( که بسیا

ین داس ریشه ه قیکنند. لذا شارع نسبت به آن موضع اکیدی اتّخاذ نموده کاساس تمثیل قضاوت کرده و حکم می

 شد.زند. قیاس به مرتکزیت خبر ثقه و ظهور نیست، لذا در این موارد باید تأکید بیشتری بارا 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

 

 ارعمناقشه: معلوم نبودنِ غرض ش

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« است

ر د و تکثیه تأکیباین صورت نیازی بخواهد بیانی و حجّتی داشته باشد که خبر واحد نزد وی حجّت نیست، در 

دم اعالم ع ی فقطدر بیان نیست؛ لذا ممکن است غرض شارع این نباشد که سیره را از بین ببرد، بلکه غرض و

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 ی دارد، لذا این که غرض شارع از بین بردن این سیرهدست ما نیست تا تعیین کنیم چه غرض

مقدار  وّی، اینقتکاز این بیان صحیح نیست مگر مراد شهید صدر این باشد که با توجّه به ترسّخ سیره و ار

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.

                                                           

ت تصلح إطالقا ذلك نقول ال لو قطعنا النّظر عن سیرة المتشرعة و بقینا و سیرة العقالء مع و رابعا:»408، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

ة فال یکفی فیه مجرد لسیرة صراحان نکتة إلیه مراراً من أنَّه ال بدَّ من أَْن یکون البیان الرادع یردع عاآلیات المذكورة للردع عنها لما أشرنا 

تتها عن لسیرة و نکاجذور  بل ال یکفی بیان واحد أو بیانات بل ال بدَّ من مزید بیانات و تأكیدات و تصریحات لکی تقلع إطالق أو عموم

 «.سبة إلى العمل بالقیاسأذهان المتشرعة كما وقع ذلك بالن
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 وجه چهارم: ظنّ به معنای اعتقاد غیر مستند

اند در استدالل به این آیات مغالطه شده؛ زیرا علم و ظنّ در آیات شریفه، حمل برخی از متأخّرین فرموده

اعتقاد راجح « ظنّ»اعتقاد جزمی، و معنای اصطالحی « علم»حی بر معنای اصطالحی شده است )معنای اصطال

عبارت است از اعتقاد غیر مستند به حجّت هرچند جزمی « ظنّ»غیر جزمی است(. در حالیکه معنای عرفی 

 عبارت است از اعتقاد مستند به حجّت هرچند اعتقاد راجح غیرجزمی باشد.« علم»باشد؛ و معنای عرفی 

آیات شریفه، حمل بر معنای عرفی شود، رادعیتی از حجج عقالئیه وجود نخواهد اگر ظنّ و علم در 

شود هرچند محسوب می« علم»داشت؛ زیرا اعتقاد مستند به خبر واحد، اعتقادی مستند به حجّت عقالئیه بوده و 

تحت نهی  غیرجزمی باشد )لذا فقط ظنونی مانند اعتقاد راجح به نجاست این اناء که حاصل از استخاره است،

 آیات شریفه باقی خواهد ماند(.

 مناقشه: عدم ثبوت معنای مذكور برای ظنّ و علم

رسد علم همان اشکال این وجه این است که معنای عرفی مذکور برای ظنّ و علم، ثابت نیست. به نظر می

ی عرفی آنها مستند، اخذ اعتقاد جزمی یا اطمینانی مطابق واقع بوده، و ظنّ نیز اعتقاد راجح است )ظاهراً در معنا

نشده است(. البته جزم به عدم معنای مذکور وجود ندارد بلکه اعتقاد راجح وجود دارد که معنای عرفی چیز 

 دیگری است.

باشد )مانند اینکه ثقه خبر از نجاست اناء « ظنّ مستند»در مواردی به معنای « علم»هرچند ممکن است 

ن صورت ممکن است گفته شود علم به نجاست این اناء وجود دارد. دهد، که علم از آن حاصل نشود؛ در ای

 ممکن است این استعمال مجازی رائج باشد(؛ امّا ظنّ در هیچ استعمالی به معنای اعتقاد مستند به حجّت نیست.

 

 وجه پنجم: ارتباط آیات با اعتقادات

ات است، لذا ربطی به محلّ بحث که ادّعا شده آیات ناهیه از عمل به ظنون، مرتبط با اصول دین و اعتقاد

 تکالیف و فروع است ندارد. بنابراین آیات شریفه از خبر واحد در فروع، ردعی ندارد.
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 مناقشه: ظهور برخی آیات در فروع

رسد این وجه صحیح نیست؛ زیرا برخی آیات مختصّ به مباحث اعتقادی نبوده و اطالق دارد، به نظر می

به عنوان یک کبرای کلّی مطرح شده )نه اینکه « انّ الظنَّ الیغنی عن الحقّ شیئاً» به عنوان مثال آیه شریفه

 خصوص مورد را بیان نماید( لذا اطالق دارد.

 توانند رادع باشند؛ زیرا وجه دوم تمام است.درنتیجه این آیات نمی

 

 25/07/96  19ج

 تنبیهات مقام اول

شود. مقام یه در دائره تکالیف شرعیه، در دو مقام بحث میهمانطور که گفته شد در بحث اعتبار سیر عقالئ

اول بحث از مواردی است که مصبّ سیره عقالء، حجّیت است )یعنی بحث از حجج عقالئیه(، نظیر سیره عقالء بر 

عمل به خبر واحد؛ و مقام دوم بحث از مواردی است که مصبّ سیره عقالء، اموری غیر حجّیت باشند نظیر 

 ت؛ضمان و ملکی

رسد مسلک وجود دارد، که به نظر می« امضاء»و « عدم وصول ردع»در مقام اول گفته شد دو مسلک 

امضاء صحیح است. دو راه برای احراز امضاء شارع وجود داشت: منهج شارع که موجب اعتبار مطلق حجج 

ه موجب اعتبار عقالئیه است؛ و سکوت شارع )و همچنین عمل معصومین علیهم السالم به حجج عقالئیه( ک

 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:

 

 اء شارعای در مقابل احراز امضتنبیه اول: شبهه

همانطور که گفته شد آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به خبر واحد و حجج عقالئیه اجمال داشته و 

شامل آنها نیست. از سوی دیگر نیز امضاء شارع نسبت به حجج عقالئیه از راه منهج شارع و سکوت شارع 

ودِ این آیات ممکن است امضاء شارع شود که آیا با وجاحراز شد. با توجه به این دو مقدمه این سوال مطرح می

 از راه منهج شارع و سکوت شارع احراز شود؟

عالوه بر آیات ناهیه از عمل به ظنّ، فرض شود دلیل ضعیفی داللت بر ردع از برخی حجج عقالئیه دارد، 

 آیا در این صورت ممکن است از راه منهج و سکوت شارع، اعتبار این حجج عقالئیه احراز شود؟
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 ، باز همباشد کلی سوال این است که اگر در قبال حجج عقالئیه، خطاب مجمل یا روایت ضعیفی به طور

 احراز امضاء از راه منهج و سکوت شارع ممکن است؟ 

روایتی نقل نموده که ادّعا شده داللت دارد خبر واحد در موضوعات « مسعدۀ بن صدقۀ»به عنوان مثال 

. وثاقت مسعده مورد اختالف بوده و در نظر مختار 1باید بیّنه اقامه شودنزد شارع معتبر نبوده و در موضوعات 

. اگر فرض 2از ثقات هستند(« مصدق بن صدقه»و « مسعده بن زیاد»های ثابت نیست )البته دو راوی دیگر به نام

ن شبهات شود این روایت، ضعیف است، در مقابل سیره عقالء در عمل به خبر واحد است که نزد عقالء تفاوتی بی

موضوعیه و حکمیه نیست و خبر واحد در هر دو حجّت است. سوال این است که آیا با وجود این روایت، ممکن 

 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 شدد؛ و یا هرچند خبر ضعیف دارای ضعف سندی است، امّا ممکن است صاشامل خبر واحد نیز باش

ت راوی کن اس)در جایی که راوی ضعیف باشد امکان صدور خبر از معصوم علیه السالم وجود دارد زیرا مم

 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  رسد این شبهه صحیح نیست؛ زیرا اگر با وجودِ روایت ضعیف و خطاب مجمل نیز،به 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 

 دارد که صرفِ یک خطاب مجمل یا روایت ضعیف مانع استظهار امضاء از سکوت نیست.

 

 «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 شود که سکوت داللت بر امضاء به مقدار همین یک حجّت دارد، و یخواهد شد. سوالی مطرح میکشف 

 کند؟به مقدار نکته ارتکازی را ثابت می

                                                           

هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ كُلُّ  أَبِی عَبْدِ اللَّدَقَةَ عَنْدَةَ بْنِ صَوَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَ :»89، ص17. وسائل الشیعۀ، ج1

أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ  ةٌتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَقَدِ اشْ  لَیْكَالثَّوْبِ یَکُونُ عَ لِكَ مِثْلُوَ ذَ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ امٌ بِعَیْنِهِلَمَ أَنَّهُ حَرَءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْشَیْ 

أَْو  كَینَ لَكَ غَیْرُ ذَلِاءُ كُلُّهَا َعلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِیعَتُكَ وَ الْأَشْیَأَوْ رَضِ تُكَخْأُأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِیَ أَوِ امْرَ لَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراًوَ لَعَ

 «.تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ

 است. ۀً ناتمامرسد هم سنداً و هم داللاند؛ امّا به نظر می. این روایت نزد علماء داللت تمامی داشته و فقط برخی در سند آن خدشته نموده2



 233.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

332 

 

 رجوع به بت بهبه عنوان مثال رجوع به عالم و اهل خبره در هر رشته یک امر ارتکازی است، شارع نس

 کوت شارعسامّا آیا  وده، لذا امضاء نسبت به آنها احراز شده است؛سکوت نم« مقوّمین»و « اطّباء»و « فقهاء»

بر چه  شود؟ به عبارت دیگر سکوت شارع داللتامضاء رجوع به عالم فیزیک و علمای جدید نیز محسوب می

 مقدار امضاء دارد، فقط امضاء حجّت موجوده و یا امضاء ارتکاز عقب آن حجّت؟

 

 نظر اول: امضاء ارتکاز

هایی ذکر مثال سکوت شارع را دالّ بر امضاء ارتکاز )نه فقط حجّت موجوده( دانسته و سپس شهید صدر

عه یا یک قط وبوده که کسی ماهی را حیازت کرده « حیازت»و « تحجیر»نموده مانند اینکه در زمان شارع 

وارد ممام این پیِ ت کرده است. شارع با سکوت خود مملّکیت حائز را امضاء نموده، امّا درزمین را تحجیر می

لیف(  نشر تأف )حقّیک ارتکاز وجود دارد که عمل انسان محترم است. در عصر متأخّر حقّی به نام حقّ التألی

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 اگر سکوت شارع فقط داللت بر امضاء خود مورد داشته باشد، امضاء حقّ التألیف ثابت نمی

شود )البته این مثال در مورد سیر عقالئیه که داللت بر امضاء ارتکاز داشته باشد، امضاء حقّ التألیف نیز ثابت می

نیست، و ایشان تفکیک بین مصّب سیره ندارد(. ایشان فرموده سکوت شارع امضاء مصبّ آنها حجّت باشد 

ارتکاز است؛ زیرا یکی از وظائف معصومین علیهم السالم ابالغ احکام شرعی است و یکی از وظائف هم 

است  تصحیح ارتکازات مردم است. به عنوان مثال ارتکاز حقّ التألیف یعنی محترم بودنِ عمل انسان بسیار وسیع

لذا اگر نزد شارع چنین عملی محترم نباشد، باید امام علیه السالم این ارتکاز وسیع در اذهان را محدود نموده و 

و مانند آن باشد. با توجّه به این مقدمه اگر معصوم « حقّ التحجیر»بفرمایند هر عملی محترم نیست مگر مانند 

 .1ر اذهان خواهد داشتعلیه السالم سکوت نماید، ظهور در امضاء ارتکاز د

                                                           

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

سع قام التعارف علیه فی عهد المعصوم علیه السالم أو یکون اإلمضاء أوسع من ذلك و ضمن سعة دائرة النکتة العقالئیة لها التی قد تکون أو

البدائیة من مقدار الجری الخارجی، فالسیرة على سببیّة الحیازة للتملیك مثلًا كان المقدار المعمول به منها خارجاً الحیازة بالطرق و الوسائل 

تلك الموارد  كاالغتراف و االحتطاب و امّا مثل حیازة الطاقة الکهربائیة لم یکن لها وجود آنذاك فهل المقدار المستفاد إمضاؤه یکون فی دائرة

قد یقال: بأنَّ السکوت و عدم الردع ال یدلّ على أكثر من إمضاء ما وقع خارجاً  المعمول بها أم أوسع من ذلك؟ و هذا له آثار مهمّة فی الفقه.

 من مجرّد سکوته. من عمل العقالء و امّا سعة نظر العقالء من دون أَنْ یقع جری خارجی على طبقها فال یمکن أَنْ یستکشف إمضاء الشارع لها

المعصوم له  إِلّا انَّ اإلنصاف داللة عدم الردع على إمضاء تمام النکتة العقالئیة التی هی أساس العمل الخارجی للعقالء و مالكه فی نظرهم، ألنَّ

ة و مثل هذا المقام أوسع مدلولًا مقام التشریع و إبالغ أحکام اللَّه سبحانه و تعالى و تصحیح أو تغییر ما ارتکز عند الناس من شرائع غیر صحیح
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 نظر دوم: امضاءِ مورد

حقّ »ا دارد، لذ اند سکوت داللت بر امضاء به مقدار تجسّد سیرهبرخی 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؛ ی میقّ شرعحمسجد، و سبق به مکانی برای فروش کاال در بازار، و مانند آنها موجب سبق به مکانی در 

ین است. یعنی های موجود در عصر حاضر مانند صف نانوایی )که در آن زمان نبوده( معتبر نیامّا در مورد صف

 (.نیستسبق موجب حقّ شرعی نیست )نه اینکه شارع امضاء نکرده باشد، بلکه امضاء شارع ثابت 

 

 نظر مختار: امضاءِ مورد

که داللت بر امضاء تمام « منهج شارع»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 

 مان دارد؛داللت بر امضاء حجج عقالئیه موجود در آن ز

بدانیم )یعنی حجج متأخّر را معتبر نباشد(، نظر محقّق تبریزی « 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 

 احتمال تفاوت بین امور موجوده و متأخّره نباشد، که این بحثی غیر از امضاء ارتکاز است.

استدالل شهید صدر که امام علیه السالم وظیفه اصالح ارتکازات در اذهان را دارد، نیز صحیح نیست؛ زیرا 

نشین ت باشد چنین کالمی ممکن است گفته شود، نه در مورد امام خانهاوالً فقط در مورد امامی که متصدّی زعام

اند، و آن مدّت نیز غالباً به جنگ گذشته )که فقط امام اول و دوم در مدّت کوتاهی متصدّی زعامت مردم بوده

بب نشین نیز وظیفه اصالح ارتکازات اذهان را داشته باشد، ممکن است به ساست(؛ و ثانیاً اگر امام خانه

مصلحتی اهمّ، این اصالح انجام نشده باشد )همانطور که مقتضای تربیت در موارد بسیاری این است که سکوت 

 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 كونه ناهیاً للمنکر الخارجی و آمراً

 «.إثباتاً فیکون لسکوته و عدم ردعه ظهور فی إمضاء تمام النکتة العقالئیة للسیرة
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 لیهم السالمتنبیه سوم: طرق احراز معاصرت سیره با عصر معصومین ع

دو راه برای احراز امضاء یک سیره، مورد قبول واقع شد: منهج شارع؛ و سکوت شارع نسبت به سیر 

ای در زمان معصوم علیه السالم بوده و با سکوت وی موجوده در عصر ائمه علیهم السالم؛ بنابر راه دوم اگر سیره

یره با زمان ائمه علیهم السالم چگونه احراز مقارن شود، حجّت خواهد بود. سوال این است که معاصرت یک س

 شود؟می

ممکن است اشکال شود از سویی سیره عقالء محدود به زمان و مکان خاصّ و یا مختصّ قوم یا مذهب یا 

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 می بنابراین به نظر

 وجود ندارد.

پاسخ این است که هرچند سیره عقالء اختصاص به زمان و مکان خاصّی ندارد، امّا گاهی زمان و مکان 

ن مورد امضاء عقالء نیست. قید مرتبط به مصبّ سیره است. به عنوان مثال در عصر کنونی مالکیت انسان بر انسا

، قیدی برای سیره عقالء نیست، بلکه قیدِ متعلّق سیره است )یعنی سیره عقالء بر «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، ماعی بشر، منجرّ شده بردهگیرد، که تحوّل نظام اجتاجتماعی شکل می

تبدیل شود به امری مضرّ برای حفظ نظام اجتماعی در این عصر. پس تبدّلی در اصلِ سیره رخ نداده بلکه 

های امروز به آن زمان موضوع سیره تبدّل پیدا کرده است. در نتیجه سیره عقالء امری ثابت است که اگر انسان

روند )و شرائط زمانی و مکانی آن عصر را لحاظ نمایند( مالکیت انسان بر انسان را امضاء نموده؛ و اگر ب

داری را مذمّت خواهند کرد. پس تحواّلت اجتماعی موجب های آن عصر به عصر کنونی بیایند نیز بردهانسان

 شود.تغییر موضوع سیره می

سیره موجوده در آن عصر، این سوال صحیح است که بنابراین طبق مبنای سکوت شارع برای امضاء 

شود؟ پنج راه برای احراز معاصرت سیره عقالء با عصر ائمه علیهم السالم وجود چگونه معاصرت سیره احراز می

 دارد:

 

 طریق اول: احراز سیره نزدیك به عصر معصومین علهیم السالم

اریخ عصور بعدی )زمان شیخ طوسی و سائر تاریخ اصحاب ائمه علیهم السالم خیلی روشن نیست امّا ت

ای مانند عمل به خبر واحد در عصر متأخّر از عصر علمای 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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زیرا تبدّل در سیر عقالئیه به صورت سریع محقّق نشده و نیازمند زمان طوالنی است،  عقالء حجّت بوده است؛

مگر یک پدیده اجتماعی عظیم رخ دهد که موجب دگرگونی سیره عقالء شود )به عنوان مثال نظام کشاورزی 

کند، تغییر نمی تبدیل به نظام صنعتی شود(. پس سیره عقالء با گذشت یک نسل یا دو نسل و یا با اراده یک نفر،

بلکه نیازمند تحولّی کیفی در جامعه است. از سویی در زمان گذشته نیز اینگونه تحواّلت عظیم اجتماعی وجود 

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 رابه عصر ائمه علیهم السالم نزدیک البته هر چه سیره احراز شده

ئمه اء در عصر شود؛ امّا سیره عقالء در عصر عالمّه و محقّق نیز موجب اطمینان به سیره عقالعصر احراز می

 علیهم السالم است. این راه مورد قبول است.

 

 طریق دوم: نقل تاریخی

مایند ه داللت نه برخی روایات است کبنیز مراجعه به کتب تاریخ و یا مراجعه  های احراز سیرهیکی از راه

ثال با رجوع مه عنوان اند. ببر اینکه در عصر ائمه علیهم السالم یک سیره رائج بوده و مردم به امری اعتماد نموده

در آن زمان نیز  قالءاند، پس سیره عنمودهشود مردم به طبیب مراجعه میبه تاریخ و برخی روایات کشف می

ب علم ، که موجباشد مراجعه به اهل خبره بوده است. البته باید به تعدادی نقل تاریخی یا روایت وجود داشته

 شود. این روش نیز مورد قبول است.

 طریق سوم: استقراء

و های متفاوت بررسی شود های احراز معاصر سیره این است که یک سیره در جوامع و عرفیکی از راه

ری وامع بسیاای 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 اسم نیز ید اماره ملکیعلیهم السال شود در زمان ائمهوجود دارد. از این استقراء علم پیدا می

ها گرم تمام آتش»همان مبنای جاری در بحث استقراء، در این مورد نیز وجود دارد؛ نظیر اینکه قضیه 

اند، بلکه با استقراء به تعداد قابل توجّهی این نتیجه به ها تجربه نشدهصحیح است در حالیکه تمام آتش« است

ث فوق نیز، اگر هفتاد عرف مختلف با شرائط متفاوت زمانی و مکانی به همراه دست آمده است. در بح

شود که در عصر ائمه علیهم السالم نیز خصوصیاتی که احتمال ایجاد تفاوت دارند، بررسی شوند، اطمینان پیدا می

                                                           

سال اخیر به دلیل صنعت و  100سال قبل تقریباً یکی بوده است و تفاوتی چندانی نداشته است. در  1400سال قبل با  150ل . به عنوان مثا1

 مسائل ارتباطی )نشر و تلفن و ..( تحوّل عظیمی به وجود آمده است.
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ود و استقراء ای وجود داشته است. البته همانطور که گفته شد باید تمام شرائط استقراء لحاظ شچنین سیره

 طوری باشد که خصوصیاتی که احتمال دخالت دارند، داخل در استقراء باشد. این راه نیز مورد قبول است.

 

 طریق چهارم: مالحظه تحلیلیه وجدانیه

مالحظه تحلیلیه »مرحوم شهید صدر نیز طریقی برای احراز معاصرت سیره معرفی نموده و نام آن را 

فرموده یک راه برای احراز معاصرت سیره این است که )سیره در جوامع مختلف  نهاده است. ایشان« وجدانیه

ای بین عقالء نماید. هر شخص نیز استقراء نشده بلکه( عرضه به وجدان شده و وجدان حکم به وجود چنین سیره

ید، و یکی از اعضای مجموعه عقالء است که با عرضه سیره به وجدان خود، ممکن است طبق آن سیره حکم نما

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 میشود. به عنوان مثال اماریت ید بر ملکیت، وجدان میسیره عقالء ثابت می

مسلمانیت یا ایرانیت یا مانند آنها باشد. با  شاید این وجدان شخصی بوده و مرتبط با طلبه بودن، یا مرتبط با

 شود سیره عقالست.بررسی و دقّت در اینکه با هیچیک از احتماالت فوق، ارتباطی ندارد، کشف می

 شود.اگر از این راه نیز علم حاصل شود، سیره احراز می

 

 طریق پنجم: عدم نقل بدیل

رق و امارت در آن عصر نبود، باید بدیلی داشته راه دیگر برای احراز معاصرت سیره اینکه اگر برخی ط

شود بدیلی وجود نداشته است؛ و از نبودن باشند که به ما برسد. از نرسیدن بدیل برای برخی امارات، کشف می

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 که به ما برسد. یعنی در آن زمان کسی که برای خرید گوسفندی به بازار میبدیلی باشد 

نمود این گوسفند ملک بایع است؟ پس اگر ید اماره ملک نباشد، باید بدیل داشته باشد که این بدیل نامتعارف می

ست در هیچ نقل به آن اشاره نشده است )مثالً قسم خوردن بدیل باشد(، لذا باید نقل شده باشد و بسیار بعید ا

باید نقل شود. ای عجیب است که حتماً باشد. 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

 قالئیه در آن زمان نیز وجود داشته است.شود که حجج عاز این طرق علم و اطمینان پیدا می

 

 29/07/96  21ج
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 تنبیه چهارم: تبدّل سیره

برخی امارات حجج عقالئی موجود در عصر معصومین علیهم السالم که با سکوت آنها امضاء شده است، 

در دائره در عصر کنونی حجّیت عقالئی ندارد )یعنی اآلن از امارات عقالئی نیست(. در این تنبیه حجّیت آنها 

شود. به عبارت دیگر بدون هیچ اشکالی در آن عصر عمل به آن حجج 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 

دّل در موضوع سیره اتّفاق افتاده است )یعنی زمینه است امّا در واقع تبدّلی در نفسِ سیره رخ نداده، بلکه تب

 اجتماعی تغییر پیدا کرده، لذا آن اماره عقالئی دیگر نزد عقالء اماریت ندارد(.

 

 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

یت خبر واحد از زمان شیخ طوسی و حتی قبل از آن مورد اختالف علماء بوده، و این اختالف تا حجّ

دانند. ریشه نزاع، حجّیت خبر عصر کنونی نیز وجود دارد. برخی خبر واحد را حجّت دانسته و برخی حجّت نمی

 امّا نزد شارع حجّت نیست. واحد نزد عقالست؛ نه اینکه منکرین قائل شوند خبر واحد نزد عقالء حجّت بوده،

ای به این ای از قدیم تا کنون به اهمّیت خبر واحد نبوده، و در حجّیت هیچ امارهبه هر حال هیچ اماره

اندازه اختالف نشده است. دو نکته موجب این نزاع شده است: اول اینکه دلیل حجّیت خبر واحد یعنی سیره 

جّیت خبر واحد مطلقاً، و یا بر عدم حجّیت آن به طور مطلق نیست عقالء، مطلق و واحد نیست؛ یعنی سیره بر ح

)بلکه نزد عقالء در مواردی حجّت بوده و در مواردی حجّت نیست(. نکته دوم اینکه سیره دچار تغییر شده، و 

 سعه و ضیق سابق را ندارد. یعنی در زمان متأخّر کم کم دائره حجّیت آن ضیق شده است. به عنوان مثال عقالء

اند )البته در سابق در امور هامّه نیز به خبر واحد عمل نموده، امّا کم کم در امور هامّه به خبر واحد عمل نکرده

 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

 در امور هامّه در عصر حاضر بررسی شود.خبر واحد 
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 مثال دوم: اقرار در باب قضاء

اقرار در عصر ائمه علیهم السالم یکی از امارات عقالئیه در باب قضاء بوده، امّا اکنون عقالء به آن عمل 

د را مال زی»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( بنابراین باید بررسی شود در عصر حاضر قاضی می

 عمل نموده و حکم صادر کند یا نه؟

 

 مثال سوم: شیاع در باب قضاء

ت ندانسته و اگر کسی بین مردم به اجتهاد یا اعلمیت یا عدالت معروف باشد، معمول فقهاء شیاع را از امارا

اند شیاعی که مفید علم و دانند؛ لذا شیاع را مقیّد به افاده علم و اطمینان کرده و فرمودهاین مقدار را کافی نمی

 اطمینان باشد، کافی است. پس شیاع حجّت نبوده، و فقط علم و اطمینان حجّت است.

اند. به عنوان مثال زید بین مردم ء یک مورد را استثناء نموده و شیاع در باب نَسَب را از امارات دانستهفقها

باشد. در این موارد آثار سیادت و بنوّت بار به سیادت معروف است، و یا معروف به این است که پسر فالنی می

 نمایند(.د خریداری میشود )مثالً اگر پدر زید از دنیا برود، خانه پدر را از زیمی

شیاع از امارات عقالئیه بوده و در آن عصر در باب قضاء نیز به آن عمل شده است؛ امّا در عصر حاضر  

باشد، شیاع از امارات عقالئیه نیست )مثالً از امارات است، یعنی در مواردی که قابل آزمایش می« فی الجمله»

مایش نیست، لذا اکنون نیز شیاع نزد عقالء اماره است؛ امّا در در تعیین سیادت ممکن است گفته شود قابل آز

 تعیین فرزند دیگر شیاع از امارات عقالئیه نیست زیرا فرزند کسی بودن با آزمایش قابل تعیین است(.

به هر حال در عصر کنونی در برخی موارد شیاع از امارات عقالئیه نیست، لذا نیاز است بحث شود که آیا 

 ه شیاع در آن موارد، کافی است؟اکنون عمل ب

 

 مثال چهارم: فِراش

است و اماره عقالئی بر والدت یا ولدیت است. به عنوان مثال « 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(. 20را فراش اماره ولدیّت است )هرچند احتمال ولدِ زید بودن، شود زیملحق به زید می
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رسی باید بر د. پسدر عصر کنونی فراش از امارات عقالئیه نیست؛ زیرا امکان آزمایش و اثبات وجود دار

 شود آیا در باب قضاء ممکن است قاضی به فِراش عمل نموده و حکم صادر نماید؟

 

 ملمثال پنجم: قول زن در ح

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

ا برا حمل زن از امارات عقالئیه نیست؛ زیضر شود. قول زن در عصر حابه قول وی عمل شده و آثار آن بار می

 آزمایش قابل تشخیص است.

باشد،  زن عادل گر آنابنابراین اعتماد به قول زن و اعتبار آن در عصر حاضر نیاز به بررسی دارد )البته 

ی به نیاز قول وی از باب خبر واحد در موضوعات حجّت است؛ این بر خالف قول زن در باب حمل است که

 دارد(.عدالت ن

 

 احتماالت و اقوال در مسأله

ماره اصر کنونی عهای فوق از امارات عقالئیه در آن عصر بودند که حجّیت شرعی نیز داشتند؛ امّا در مثال

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

 را ابدی ه دینکگفته شده امارات فوق در عصر کنونی نیز حجّیت شرعی دارد. استدالل به روایتی شده 

 اند(:های مختلف از این روایت استفاده نمودهکند )که فقهاء به مناسبتمعرفی می

َعنِ  سَأَلُْت أَبَا عَبْدِ اللَِّه عیْدٍ عَنْ یُونَُس عَْن حَِریزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عَلِیُّ بْنُ إِبَْراهِیمَ عَنْ ُمحَمَّدِ ْبِن عِیسَى بْنِ عُبَ»

ُء هُ وَ لَا یَجِیى یَوِْم الْقِیَامَةِ َلا یَکُوُن غَیْرُ الْحَلَالِ َو الَْحرَاِم فَقَالَ حَلَالُ ُمحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى َیوْمِ الْقِیَامَِة َو َحرَاُمهُ حَرَامٌ أََبداً إِلَ

 ؛1«غَیْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَا َأحَدٌ اْبتَدَعَ بِدَْعةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً

                                                           

 .19؛ باب البدع و الرأی و المقاییس، حدیث58، 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 

امر حرام نیز تغییری نکرده، و امر حجّت هم تغییر نخواهد کرد. نخواهد بود. بنابراین امر حالل تغییر نکرده، و 

 پس فهم عرفی صرفِ حالل و حرام تکلیفی نیست.

گیری و استدالل صحیح نیست. توضیح اینکه معنای ثبات برداشت فقهاء اجماالً صحیح است، امّا نتیجه

موضوع حکم تغییر کند، حکم الهی باشد؛ در حالیکه اگر در جایی می« عدم تغییر»و « عدم نسخ»دین همان 

تغییر نکرده است. به عنوان مثال فرض شود شیئی از تحتِ آالت قمار خارج شود، و دلیل حرمت فقط حرمت 

کند. در این صورت تغییر در احکام الهی رخ نداده بلکه تغییر در موضوع احکام لعب با آالت قمار را ثابت می

دارد بر اینکه آن شیء حتی اگر از تحتِ آالت قمار خارج شود، باز هم رخ داده است. پس روایت فوق داللت ن

حرام است. به عبارت دیگر تبدّل موضوع، به معنای تغییر دین نیست. در محلّ بحث نیز روایت فوق داللت 

 ندارد هرچه در زمان ائمه علیهم السالم حجّت بود، باید اکنون نیز حجّت باشد. ممکن است اقرار در آن زمان

حجّت بوده، امّا اکنون حجّت نباشد؛ و این نسخ یا کم و زیاد شدنِ دین نیست تا روایت فوق آن را نفی نماید، 

 بلکه تغییر موضوع است.

 

 احتمال دوم: تفصیل بین دلیل لفظی و لبّی

لبّی  احتمال دوم تفصیلی بین دلیل لفظی و لبّی است. توضیح اینکه اگر دلیل امضای آن اماره عقالئی دلیلی

باشد، فقط در آن زمان حجّت بوده و در عصر حاضر حجّت نیست؛ امّا اگر دلیلی لفظی باشد، اکنون نیز حجّت 

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

امضاء نموده نه اینکه روایت بر امضای آن داللت نماید(، پس فقط در آن زمان حجّت است؛ امّا دلیل امضای 

خبر واحد دلیلی لفظی است )طبق نظری آیه نبأ داللت بر حجّیت خبر واحد دارد، لذا دلیل لفظی بر امضای خبر 

پس خبر واحد در امور هامّه در عصر کنونی نیز حجّت است. اگر دلیل امضای خبر شود(، واحد محسوب می

 واحد نیز سکوت باشد، دلیل لبّی شده و در عصر کنونی در امور هامّه حجّت نخواهد بود.

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 ه در عصر حاضر را ثابت نمیحجّیت آن امار

یک دلیل لفظی هم باشد داللت بر حجّیت در عصر کنونی ندارد؛ زیرا ارتکازی وجود دارد که مانع انعقاد اطالق 

باب حجّیت خبر نبوده بلکه از باب برای دلیل امضاء است. ارتکاز موجود در اذهان این است که حجّیت خبر از 

کنند باید در شرع امضاء سیره عقالست. پس در اذهان عقالء مرتکز است که خبری که عقالء به آن عمل می
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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 

از آن بوده و یا الاقلّ اطالقی ندارد تا شامل حجّیت خبر واحد در عصر حاضر منصرف شود زیرا را شامل نمی

 شود.

 

 احتمال سوم: عدم حجّیت

 ن احتمالل، ایاحتمال سوم اینکه امارات فوق در عصر کنونی حجّت شرعی نیست. با ردّ دو احتمال قب

از امارات  مّا اکنونیت شرعی داشتند، اامارات عقالئیه که در عصر ائمه علیهم السالم حجّ  شود. بنابراینثابت می

ضاء ظی بر امیل لفعقالئیه نیستند، حجّیت شرعی نیز نخواهند داشت. در بحث امارات خواهد آمد که اوالً دل

خبر »ا شامل تدارد وجود ندارد بلکه تمام دلیل امضاء همان سکوت است. سکوت نیز دلیل لبّی بوده و اطالق ن

ای وجود هضای امارروج از حجّیت عقالئی شود؛ و ثانیاً حتی اگر دلیل لفظی بر امبعد از خ« شیاع»و « واحد

ج از عد از خرواز این جهت در مقام بیان نبوده و شامل حجّیت شرعی آن اماره ب داشته باشد مانند آیه نبأ،

 حجّیت عقالئیه نیست.

 

 30/07/96  22ج

 تمقام دوم: مواردی كه مصبّ سیره اموری غیرحجّیت اس

ء از یره 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 باشد، مانند سیره عقالء بر ب یتتواند هر چیزی غیر از حجّاعتباری است. پس متعلّق سیره می

دواج ا کسی ازکه ب سیره بر لزوم بیع، و سیره بر ملکیت کسی که حیازت کرده، و سیره بر زوجیت در مورد کسی

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»ر ضمان شخص متلف و شخصِ خودش، و سیره ب

« تصحّ »نند ست ماابه ضمان، و سیره بر سببیت اتالف نسبت به ضمان(. پس گاهی متعلّق سیره از امور واقعی 

 و« والیت»و  «زوجیت»و « ضمان»و « ملکیت»؛ و گاهی از امور اعتباری است مانند «سببیت»و « بطالن»و 

 ؛«سلطنت»
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اگر سیره عقالء به یکی از امور فوق تعلّق گیرد، آیا آن امر نزد شارع نیز ثابت است؟ توضیح اینکه فقهاء 

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 «رعیهصحّت ش»و « صحّت عرفیه»، و یا «شرعیه

صحّت »و « ملکیت عرفیه»و « ضمان عرفی»متعلّق سیره باشد، سیره بر قسم عرفی آن است یعنی مثالً سیره بر 

 است.« عرفیه

ه ب؟ فته استآید که آیا شارع نیز ضمان و صحّت و والیت و مانند آنها را پذیربنابراین سوال پیش می

ت پدر را ارع والیشاگر  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 شانرزند را فقط عقالءً قبول یت مادر بر فاند. همانطور که والعقالء و هم شارع آن را پذیرفته

 نکرده است.

رعی شاست. یعنی گاهی امری « عموم و خصوص من وجه»نسبت بین عناوین معاملی شرعی و عرفی 

حقّی را  الء چنینا عقبوده و عقالئی نیست مانند خیار مجلس، که شارع حقّ فسخ را برای بیّعان قرار داده، امّ

ه فقهاء یگرف کدو گاهی عقالئی بوده و شرعی نیست مانند صحّت بیع خمر توسط مسلمان به مسلمان ندارند؛ 

لمان انی به مساند این بیع نزد عقالء صحیح بوده و نزد شارع باطل است )و مانند بیع کلب توسط مسلمفرموده

 گر.ه مسلمان دیدیگر(؛ و گاهی هم شرعی و هم عقالئی است مانند بیع پارچه توسط یک مسلمان ب

با توجّه به توضیحات فوق، بحث در این قسم از سیره عقالء است که متعلّق سیره از امور غیر حجّیت 

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»ور شود و یا نیاز به امضاء شارع دارد؟ همان دو مسلک مشهمی

« عدم وصول ردع». مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی قائل به کفایتِ 2وجود داشت، در این مقام نیز وجود دارد

 است.« امضاء»بوده، و مسلک مشهور نیز مسلک 

 

 نظر مختار: حجّیت سیر عقالئیه

اختیار شد؛ « امضاء»ظر مشهور پذیرفته شد و مسلک هرچند در مقام اول )که مصبّ سیره، حجّیت بود( ن

پذیرفته شده و سپس عدول « عدم وصولِ ردع»امّا در مقام دوم )که مصبّ سیره، غیر حجّیت است( ابتدا نظر 

                                                           

 رفی است، امّا تعبیر ادقّ صحّت عقالئیه است.. تعبیر فقهاء همان صحّت ع1

 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 میعقالست بار می چیزی که مورد سیره

 اول: دائره حقّ الطاعة

فقط دو « حقّ الطاعۀ»حقّ اطاعت شارع مقدّس بر مکلفّین به معنی وجوب عقلی اطاعت وی است. دائره 

و نه برای سائر موالی ند متعال )حکم ایجاب و تحریم است. در غیر این دو حکم هیچ حقّ اطاعتی برای خداو

واجب نیست. در  عرفیه( ثابت نیست. البته در دو مورد دیگر نیز اطاعت خداوند متعال ممکن است امّا عقالً

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 مخالفت در غیر این چهار حکم )وجوب و حرمت، و استحباب و کراهت(، بیاطاعت و 

، در صورت عقد عبد با یک سفیه، مخالفت نیست؛ زیرا «عقد السفیه عندی باطلٌ»عنوان مثال اگر موالیی بگوید 

نهی ننموده بلکه آن  اصالً مخالفت و موافقت در جایی است که طلب وجود داشته باشد. یعنی مولی از بیع باطل،

تواند عالوه بر بطالن بیع سفیه، تصرّف در مال حاصل از آن معامله را 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 غیر این دو مورد هیچ حقّ اطاعتی  در نتیجه حقّ اطاعت فقط در دو موضوع ایجاب و تحریم بوده، و

نیست. پس به عنوان مثال اگر بیع غرری نزد شارع باطل باشد، نفسِ انجام بیع غرری، حرام نیست؛ یعنی اگر دو 

نفر در حالیکه راضی هستند یک بیع غرری انجام داده و تصرّف یکدیگر را تجویز نمایند، در این صورت کار 

گاهی شارع نفسِ معامله را حرام نموده مانند قرض ربوی، که در این صورت انجام  حرامی انجام نشده است. بله

 این معامله نیز مخالفت شارع است.

 

 دوم: معنای سیره عقالء

رسد نیاز به تصحیح دارد. توضیح اینکه در نظر فقهاء ذهنیتی در باب سیر عقالئیه دارند که به نظر می

تمام عقالء در تمام ازمنه و امکنه و در تمام اعراف موجود، یک سلوک  فقهاء، سیره عقالئی در جایی است که

واحد داشته باشند. به عنوان مثال اتالف در سیره عقالء، سبب ضمان است. پس باید تمام عقالء در تمام ازمنه و 

 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 بودهین، تمام عرفتوسعه ارتباطات، ارتباط با تمام دنیا ممکن شده است، امّا قبل از ا
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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.

سیر مشترک شکل گرفته و  های مشترک برخیهای مختلفی وجود دارد که بر اساس تجربهدر نتیجه عرف

گاهی نیز سیره مشترکی نبوده، و اشتراک نیز گاهی بین همه بوده و گاهی فقط بین چند عرف وجود داشته است. 

ها سیره و سلوک متفاوت در عالم باشد. نقل شده است در به عنوان مثال در مورد شرائط صحّت بیع، شاید ده

ی زده شود تا معامله صحیح و الزم شود، و نقل شده در برخی اعراف برخی اعراف باید بینی بایع به بینی مشتر

 باید بایع و مشتری با یکدیگر دست دهند تا بیع الزم شود.

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 میخاصّ میآید که مراد از سیره عقالء، کدامیک از این اعراف می

ای داشته و از نظر سائر اعراف در دائره همان سیره محترم باشد. به عنوان مثال اگر است 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، 

عقالء بر صحّت چنین ازدواجی است )پس عقد مورد سیره نیست بلکه صحّت عقد مورد سیره است(. سیره سیره 

عقالء بر ازدواج با خواهر به این معنی نیست که ازدواج با خواهر در تمام اعراف و بین تمام عقالء صحیح است؛ 

نزد عقالء باطل خواهد بود )زیرا در بلکه فقط در دائره این عرف صحیح است. لذا ازدواج مسلمانی با خواهرش 

عرف مسلمین چنین ازدواجی صحیح نیست(. بنابراین برخی امثله فقهاء اشتباه است که مثالً گفته شده اگر 

مسلمانی به مسلمانی خمر بفروشد، نزد عقالء صحیح و نزد شرع باطل است؛ زیرا نزد عقالء نیز باطل خواهد بود 

 اطل بدانند.اگر عرف مسلمین بیع خمر را ب

در نتیجه مراد از سیره عقالء، همان سلوکی است که یک عرف خاصّ داشته و نزد سائر اعراف نیز در 

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 این مورد سیره شمارند، پس درشوهر مالک زن باشد، عقالء آن را محترم نمی

که اگر این فتوا به مومنین هم سرایت نموده و  تواند اموال غیرمسلمان را تملّک نماید،اند مسلمان میفتوا داده

در این صورت این والیت از سوی سائر عرف مسلمین والیت بر تملّک اموال غیر مسلمان وجود داشته باشد، 

رفته نشده است. یعنی مسلمان نزد عقالء والیت بر تملّک اموال غیر مسلمان ندارد. پس سیره عقالء اعراف پذی

 بر چنین تملّکی نیست.

 

 01/08/96  23ج
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 سوم: معنای عرفی عناوین معاملی

تجارۀٍ »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«تراضٍ عن 

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« حرّم الربا احلّ اهلل البیع و»و « احلّ اهلل النکاح و حرّم السفاح»نظیر 

 شود که معنای عرفی این عناوین )مانند نکاح، و ملک، و بیع، و عقد، و تجارت، و حقّ( چیست؟سوال مطرح می

رسد معنای شود. به نظر میمی« فاسد»و « صحیح»شود. بیع تقسیم به به عنوان مثال در بیع بحث می

یح است و اطالق بیع بر فاسد استعمال مجازی است. بیع صحیح همان بیع مؤثِّر است عرفی بیع، خصوصِ صح

آید )نظیر نکاح صحیح که همان نکاح مؤثِّر است، و همینطور در تمام عناوین معاملی(. سپس این سوال پیش می

احتمال « بیع»ای عرفی باشد؟ پس معنمؤثِّر نزد چه کسی )عقالء، یا شارع، یا عرف( می« بیع مؤثِّر»که مراد از 

دارد فقط بیع مؤثِّر نزد عقالء، و یا فقط بیع مؤثِّر نزد شارع، و یا فقط بیع مؤثِّر نزد عرف، و یا مؤثِّر نزد همه، و یا 

رسد معنای عرفی بیع، همان بیع صحیح نزد عقالء یعنی بیع مؤثِّر نزد مؤثِّر نزد برخی از آن سه باشد. به نظر می

یح اینکه تبیین معنای عرفی قابل برهان نیست، بلکه امری وجدانی است. بیع مؤثِّر نزد عرف، عقالء است. توض

شود؛ و یا بر آن اطالق می« بیع»ممکن است مورد امضای سائر اعراف باشد که مؤثِّر نزد عقالء خواهد بود و 

ع همان تملیک صحیح و مؤثِّر شود. پس بیبر آن اطالق نمی« بیع»مورد امضای سائر اعراف نباشد که بالوجدان 

 نزد عقالست.

این مطلب که در ضمن مثال بیع بیان شد، در مورد تمام عناوین معاملی جریان دارد. پس معانی عرفیه 

تمام عناوین معاملی همان مؤثِّر نزد عقالست )عقالء به همان معنایی که توضیح داده شد(؛ امّا اگر اصرار بر 

یع نام است برای بیع صحیح نزد یک عرف، در این صورت نیز عنوان بیع در ادلّه به معنای عرفی شود که مثالً ب

تناسب حکم و موضوع اطالق نداشته لذا مختصّ به بیع صحیح نزد عقالء خواهد بود )یعنی بیع صحیح نزد یک 

که  عرف، که مورد امضای سائر اعراف است(، و شامل بیع صحیح در یک عرف )نظیر بیع ولد توسط پدرش(

باشد، نخواهد بود. البته در این مورد ممکن است سائر اعراف نیز مورد 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.« تهدٌقال زیدٌ انّی مج»که اعتقاد دارد زید مجتهد نیست، بگوید 

در نتیجه معنای عرفی عناوین معاملی همان صحیح نزد عقالست، و اگر هم معنی این نباشد در ادلّه شرعیه 

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

 اند که مراد از عقد در آیه شریفه همان عقد صحیح نزد عقالست.فرموده

 

 02/08/96  24ج

 چهارم: نهی شارع از یك معامله

و یا از نکاح با ربیبه، نهی شارع از عناوین معاملی مانند نهی از بیع خمر، و یا از وصیت زائد بر ثلث، 

 ثبوتاً به دو نحوه ممکن است:

الف. نهی تحریمی: ممکن است نهی شارع مولوی بوده و ردع از آن عمل باشد )یعنی آن عمل را حرام 

تواند بر اساس حکمت هرچیزی را حرام نماید. به نماید(. 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»خمر حرام شده امّا انشاء بیع حرام نیست )زیرا همانطور که گفته شد 

دهد. ه و نقل و انتقال رخ میبنابراین عملِ بیع حرام شده امّا اگر زید بیع خمر نمود این بیع صحیح، دارای اثر بود

بر خالف اینکه خمر را به کودک یا مجنون یا سفیه بفروشد، که فعلِ حرامی مرتکب نشده )زیرا نام این کار بیع 

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»ست، پس بیع بر آن صادق نیست. نظیر اینکه در شرع مجنون نزد عقالء باطل ا

اگر به مجنون چنین قرضی داده شود کار حرامی رخ نداده است. پس اگر یک معامله شرائط معامله را نداشته 

یکی از عناوین باشد و مؤثِّر و صحیح نباشد، حرام نخواهد بود بلکه فی نفسه باطل است. در نتیجه اگر شارع از 

 معاملی نهی تحریمی نماید، آن انجام آن معامله حرام است، امّا نقل و انتقال رخ خواهد داد.

ب. نهی به غرض بطالن نزد مسلمین: ممکن است نهی شارع به غرض این باشد که آن معامله در بین 

این است که در طول مسلمین عرفی نباشد. توضیح اینکه گاهی غرض شارع نهی تحریمی نیست بلکه غرض 

نزد عرف مسلمین باطل شود. اگر چنین اتّفاق رخ دهد و بیع « 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»پس بیع خمر یک مؤثِّر نزد عقالء نیست تا نام باطل شده، و به تبع نزد عقالء نیز باطل باشد، 

باشد. به عبارت دیگر حرمت بر عنوان بیع بار شده و انشاء مؤثِّر نزد عقالء حرام است، که چنین اتّفاقی در 

 خارج نخواهد افتاد. یعنی در این صورت مکلّف قادر بر بیع نیست فقط قادر بر انشاء است.

قّقین در بحث داللت نهی بر فساد یک معامله، فرموده نهی شارع داللت بر صحّت دارد؛ مرحوم فخر المح

زیرا اگر قدرت بر معامله صحیح نباشد )و آن معامله دائماً باطل باشد(، نهی از آن معامله )یعنی نهی از معامله 
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حّت عقالئیه است. یعنی . در پاسخ به ایشان گفته شده مراد از صحّت معامله همان ص1صحیح( لغو خواهد بود

شارع نهی نموده از ایجاد معامله صحیح نزد عقالء، که ممکن است نزد شارع باطل باشد. پس مکلّف قدرت بر 

 ای دارد و نهی از آن لغو نیست.ایجاد چنین معامله

حیح معامله ص شود که اشکال و پاسخ هر دو اشتباه است؛ زیرا در زمان صدور نهی،با بیان فوق معلوم می

س انجام باشد، پ 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 لغاین این اشکال که نهی از معامقدرتی بر انجام معامله صحیح نزد عقالء نیز نیست. بنابر

الئی صحیح عق عاملهنیست؛ زیرا همین که در مقطعی از زمان قدرت بر انجام باشد کافی است. و این پاسخ که م

واهد م باطل خهقالء مقدور است، نیز صحیح نیست؛ زیرا این معامله بعد از اینکه بین مسلمین باطل شد، نزد ع

 بود.

 

 ام نهی شارع از عنوانی معاملیّاقس

 ید:تواند نهی تحریمی یا نهی به غرض بطالن بین مسلمین نمادر 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 

معامله در ابتداء حرام بوده امّا اکنون حرام نیست؛ مسلمین این معامله باطل محسوب شود، در این صورت این 

زیرا شارع آن معامله )یعنی معامله صحیح نزد عقالء( را تحریم نموده نه صرفِ انشاء آن معامله را، و وقتی بین 

آن . اگر بین مسلمین 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.

اگر شارع به غرض بطالن بین مسلمین، از یک معامله نهی نماید بدون اینکه قصد تحریم و ردع داشته 

باشد، در این صورت فرض این است که آن معامله حرام نیست امّا ممکن است بین مسلمین عرف شده یا نشود. 

بعد از اینکه معامله نزد مسلمین باطل محسوب شد، به تبع نزد عقالء باطل خواهد بود )یعنی در صورت اول 

هرچند حرام نیست امّا باطل است(؛ و در صورت دوم که بین مسلمین باطل محسوب نشده، نزد عقالء نیز 

                                                           

 «.لكذحکی عن أبی حنیفة و الشیبانی داللة النهی على الصحة و عن الفخر أنه وافقهما فی :»189. کفایۀ 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

 محرّم در شرع است، لذا بیع خمر اگر همراه تسلیم خمر باشد، عنوان محرّم دیگری دارد.
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این در هر دو صحیح است. پس این معامله حرام نبوده و صحیح خواهد بود یعنی آثار شرعی را دارد. بنابر

 .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 عنود. البته شارع مییک عنوان معاملی به وجود آورد در این زمینه حقّ اطاعت ندار

ئماً ق نیز دامتعلّ و، «اوفوا بالعقود»موضوع یا متعلّق تکلیف قرار دهد. موضوع تکلیف فرض وجودش شده نظیر 

ا یی موضوع ن معاملدر این صورت حقّ اطاعت دارد؛ امّا اگر یک عنوا«. حرّم الربا»یک فعل ارادی است نظیر 

یا  ست موضوعمکن امد، بحث از امضاء یا عدم قبول شارع لغو است. بنابراین عنوان معاملی متعلّق تکلیف نبو

 متعلّق تکلیف شرعی قرار گیرد.

 

 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

ه همراه یک حصّه از چیز دیگری را موضوع حکم خود قرار دهد. به عنوان مثال در یک حصّه از آن طبیعی ب

)مثالً « حائض»، و یا یک حصّه از زنان «حائض»تواند موضوع تکلیف خود را طبیعی امور تکوینی شارع می

عنی روز(، و یا یک حصّه از زنان حائض به همراه یک حصّه از زنان طاهر قرار دهد. ی 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 

مسجد دارد(. حیض یک پدیده  مجموع حیض و طهر بیش از ده روز نباشد، تمام این مدّت حرمت ورود به

شود. حائض تکوینی با حائض موضوع حکم شرعی، رابطه عموم و طبیعی 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 باطوده است. این نهی موجب شده وصیت زائد بر ثلث نزد مسلم. به عنوان مثال شارع از وصیت زائد بر ثلث نهی نم2

 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 

 ا طبق فرض نهی تحریمی ندارد(.بود )زیرنشد، عقالءً هم صحیح بوده و حرام هم مسلمین باطل محسوب نمی

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  5لّل بوده؛ و نقطه اجتماع نیز زنی است که نقطه افتراق حائض شرعی همان زنی است که در طهر متخ

 بیند؛می

ز تعیین لی نیهمانطور که در امور تکوینی تعیین محدوده موضوع به دست شارع است، در عناوین معام

رعی تواند طبیعی یک عنوان معاملی را موضوع حکم شمحدوده موضوع به دست شارع است. یعنی شارع می

 امّا اگردهد ) تواند موضوع حکم شرعی را اوسع یا اضیق از آن عنوان معاملی قرارخودش قرار دهد، و می

 شود(.ای نباشد همان طبیعی موضوع خواهد بود یعنی حمل بر معنای عرفی میقرینه

 

 دلیل خاصّ، حکم وضعی باشد

ی یح عقالئصح ای از عقدمراد شارع همان عقد صحیح نزد عقالست )نه حصّه« اوفوا بالعقود»بنابراین در 

ت ن نیسیا 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 ین صورت فقهاء گفته، در ا1«بیع العنب باطلٌ»در مقابل آیه فوق فرض شود شارع بگوید 

 موجب تخصیص آیه است )یعنی به همه عقود وفاء نمایید، غیر از بیع عنب(.

 عقالء هم رسد این کالم صحیح نیست، زیرا اگر بیع عنب در عرف مسلمین باطل باشد پس نزدبه نظر می

 اشد، آیهبصحیح  مسلمین و عقالءباطل شده لذا آیه شامل آن نیست تا تخصیص باشد؛ و اگر بیع عنب در عرف 

و احتمال نیز حقّ اطاعتی ندارد(. زیرا د« 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 محن و به تبع آن بطالن نزد عقالء شود، امّا چنین اثدلیل موجب بطالن بیع عنب نزد مسلمی

 شود.یص نمیز تخصوجود این دو احتمال تخصیص ثابت نخواهد شد، زیرا امر دائر بین دو احتمال است که احرا

صیص وجب تخم« بیع العنب باطلٌ »پس در هر صورت )بیع عنب بین مسلمین باطل شود یا نشود(، دلیل 

 نخواهد بود. آیه

 

 03/08/96  25ج

                                                           

ل این است ه تعویض مثاشد. نکت« بیع العنب باطلٌ»و  بوده، امّا در جلسه بعدی مثال عوض شده« 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

 است. امّا این نکته در بیع عنب وجود ندارد.
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ح اعالم ای را باطل یا صحیگفته 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»یک عنوان معاملی را موضوع تکلیف شرعی قرار دهد مانند اگر شارع 

 وضعی در فی یامراد همان عقد صحیح نزد عقالست. در مقابل آن ممکن است دلیل دیگری داللت بر حکم تکلی

 وده است.عل نمج حکم وضعی را« بیع العنب باطلٌ»یک معامله خاصّ نماید. به عنوان مثال اگر شارع بگوید 

ب نزد یع عناین 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

« العقودباوفوا »نزد عقالء نشود، در این صورت این حکم وضعی موجب بطالن بیع عنب نزد مسلمین و به تبع 

صیص آیه شود. پس دو احتمال وجود دارد: اول اینکه دلیل بطالن بیع عنب موجب تخشامل 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 باینکه دلیل بطالن بیع عنب به غرض ابطال بیع عنب نزد عق واجب نخواهد بود! احتمال دوم

 شود.غرض محقّق نشده است. بنابراین دو احتمال وجود دارد، لذا تخصیص احراز نمی

 

 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 

دوم نیز بیع عنب یک معامله صحیح صحیح عقالئی نبوده و آیه شامل آن نیست تا تخصیص باشد؛ و در صورت 

ای است که هرچند انجام آن کار عقالئی است که آیه شامل آن بوده و وجوب وفاء دارد. یعنی بیع عنب معامله

 حرامی است، امّا در صورت انجام بیع عنب یک معامله صحیح رخ داده و وجوب وفاء دارد.

 اهد بود.نخو« اوفوا بالعقود»خصیص آیه نیز موجب ت« بیع وقت النداء حرامٌ»به هر حال خطاب 

                                                           

ین سبب یست. به همنل جمع ن معامله قابل جمع است؛ امّا حرمت وفاء به یک عقد با صحّت آن عقد قاب. صحّت یک معامله با حرمت انجام آ1

در مورد  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 میمعاملهخصوصِ خمر، وجوب وفاء نیز حرام بوده و عقالء چنین 

 است(.
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ری یف امدر نتیجه اگر عنوان معاملی، موضوع تکلیف شرعی باشد، نظیر جایی است که موضوع تکل

 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 قرمی همانطور که گفته شد شارع

 اینکه عنوان معاملی موضوع تکلیف شرعی باشد، بررسی شد.

«  الرباحرّم اهلل» یا« مرالتبع الخ»امّا اگر شارع یک عنوانی معاملی را متعلّق تکلیف شرعی قرار دهد نظیر 

پس اگر ندارد ) عاملهورت نیز حرمت یک معامله منافاتی با صحّت آن مو یا نهی از یک معامله نماید، در این ص

ارع از هی نهی شله گابربا بین مسلمین و به تبع نزد عقالء باطل نباشد، صحیح بوده و در عین حال حرام است(. 

در این  هد شد، کخواه یک معامله اثری تکوینی دارد که موجب بطالن آن معامله نزد مسلمین و به تبع نزد عقالء

ی با ، منافاتباشد 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 حرعر نیز حرام است، لذا وفای به این دیگر استفاده شده که در اختیار دیگری قرار دادن خم

 عقدی نزد عقالء باطل خواهد بود.

به هر حال اگر وفای به یک معامله حرام نباشد، آن معامله صحیح خواهد بود؛ و اگر وفای به آن حرام 

ای ل حرامی، چنین معامله. به عنوان مثال اگر زنی اجیر شود بر عم1باطل خواهد بود باشد، آن معامله نزد عقالء

است که انجام آن حرام بوده، و وفای به « 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(. 

 م آن حرام است، امّا وفای به قرض ربوی حرام نیست.که هرچند انجا« قرض ربوی»بر خالف 

در نتیجه اگر متعلّق حرمت یک عنوان معاملی باشد نیز نظیر مواردی است که متعلّق تکلیف از امور 

تکوینی باشد. یعنی ممکن است یک حصّه از این معامله حرام شده و یا حتی برخی حصص امر دیگری نیز 

                                                           

الزم با مآید تمام محرمات تبدیل به مباح شود. یعنی صحّت کنند؛ زیرا الزم می. اگر وفای به عقدی حرام باشد عقالء آن را تصحیح نمی1

ت ت و ممنوعیرد حرماء شود در حالیکه طبق فرض وفای به آن حرام است. تفاوتی نداوجوب وفاء است و اگر صحیح باشد باید به آن وف

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  رف مسلمین حرمت وفای به یک معامله مورد قبولممنوعیت وفاء موجب بطالن نزد عقالست. بنابراین همین که در ع

 دانند.معامله مورد قبول نباشد(، عقالء آن را تصحیح نکرده و باطل می



 235.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

352 

 

ای از آن منافاتی با صحّت آن م شود. در هر صورت حرمت یک معامله یا حصّههمراه این حصّه از معامله حرا

 معامله ندارد؛ مگر این حرمت اثری تکوینی گذاشته و موجب بطالن معامله نزد عقالء شود.

 

 عناوین معاملی نظیر عناوین تکوینی

بیع »ست شارع امکن ثال مدر نتیجه تفاوتی بین عناوین تکوینی و عناوین معاملی وجود ندارد. به عنوان م

تواند تمام را حرام نماید؛ و در هر صورت می« 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 معاعاملی و یا برخی از حصص آن عنوادلیل بررسی شود که آیا موضوع آن تمام حصص آن عنوان م

رام حمعامله  صص آناست؛ و اگر متعلّق تکلیف شرعی یک عنوان معاملی باشد، نیز باید بررسی شود آیا تمام ح

یا حصّه  ا دارد،داللت بر حرمت تمام حصص رب« حرّم الربا»شده یا برخی از حصص آن حرام شده است )مثالً 

 م نیست(.ربای بین والد و ولد حرا

 ن معاملیر 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 وتنها تفاوت بین عنوان تکوینی  تمام حصص آن معامله است یا یکی از حصص آن معامله است.

ء نزد عقال شود و آن معاملهدر این است که گاهی اعتبارات شارع در عناوین معاملی موجب اثری تکوینی می

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 کهیک معامله تحت یک عنوان معاملی قرار می اعتبار شارع واقعاً

 شارع نیستند(.

در نتیجه نباید در مواردی که سیره عقالء بر اموری غیر حجّیت )یعنی بر عناوین معاملی( است، بحث از 

ت شده تا اگر آن عنوان معاملی شود؛ بلکه باید رجوع به کتاب و سنّ« عدم وصول ردع»یا « امضاء»نیاز به 

موضوع یا متعلّق تکلیفی شرعی بود، بررسی شود که تمام حصص آن موضوع یا متعلّق تکلیف قرار گرفته یا 

 .1برخی حصص آن موضوع یا متعلّق تکلیف شرعی قرار گرفته است

 

                                                           

ست اراده ممکن ا «بیع العنب حرام». همانطور که گذشت اجمال دلیل مخصّص منفصل، موجب اجمال عامّ نیست. لذا شارع که بگوید 1

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  شود. از سویی نیز تخصیص فی نفسه بسیار بعید است؛ زیرا بعید است یک معامله صحیح باشد امّا وجوب وفاء نداشتهمی

 نکرده و این معامله صحیح است(.است که نزد مسلمین اثر 
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 06/08/96  26ج

 خالصه بحث از اعتبار سیره عقالء

مقام انجام شد. در مقام اول بحث از حجج عقالئیه )مصبّ سیره، حجّیت  بحث از اعتبار سیره عقالء در دو

باشد(؛ و در مقام دوم بحث از عناوین معاملی عقالئی )مواردی که مصبّ سیره اموری غیر از حجّیت باشد مانند 

 ضمان و ملکیت و حقّ و عقد( انجام شد.

 

 خالصه بحث از اعتبار حجج عقالئیه

امارات عقالئیه، دو مسلک وجود داشت: مسلک عدم وصول ردع؛ و مسلک  در مقام اول یعنی حجج و

امضاء؛ در بحث فوق مسلک امضاء اختیار شد، زیرا دائره حجّیت و اماریت در مورد هر موالیی به دست همان 

ب تواند به عبد بگوید بر خبر کاذمولی بوده و شخص دیگر حقّ دخالت در آن را ندارد. به عنوان مثال مولی می

اعتماد کن، امّا بر خبر ثقه اعتماد نکن. پس در باب حجّیت، تعیین دائره حجج از اختیارات مولی است؛ و اگر 

مولی سکوت نماید، روش امضائی دارد )یعنی به روش دیگران اعتماد کرده است(. با بررسی منهج شارع، کشف 

حکام شرع نیز حجّت است. به عنوان مثال شود که روش عقالئی را امضاء نموده و حجج عقالئی در دائره امی

شود با نما باشد، شارع نیز در دائره احکام شرع به آن اعتماد نموده لذا میاگر سیره عقالء بر اعتماد به قبله

 ای در عصر ائمه علیهم السالم وجود نداشته است.اعتماد به آن نماز خواند، هرچند چنین سیره

 

 عاملی عقالئیهخالصه بحث از اعتبار عناوین م

مقام دوم بحث از سیره عقالء در اموری بود که مصبّ سیره عقالء امری غیر از حجّیت باشد نظیر 

در این امور نیازی به «. عقد»و « زوجیت»و « ضمان»و « حقّ»و « ملکیت»و « لزوم»و « بطالن»و « صحّت»

نکه غفلت از دو نکته موجب شده هم نیست. توضیح ای« 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 الطاعۀ»الف. اول اینکه 

جود دارد معنی است )در مسلک مشهور در استحباب و کراهت نیز موافقت و مخالفت واطاعت و معصیت بی

هرچند معصیت نیست؛ امّا در مسلک مختار در استحباب و کراهت نه معصیت وجود دارد و نه مخالفت(. البته 

 اصالً معنی ندارد. این مطلب به معنی محدودیت اطاعت مولی نیست بلکه اطاعت و معصیت در غیر تکلیف،
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معامالتی مستقلّی بوده که باید بررسی  دارای دستگاه« بما هم عقالء»ب. دوم اینکه در نظر فقهاء عقالء 

شود شارع در قبال این دستگاه چه موقفی دارد. در حالیکه اوالً عقالء دستگاه مستقلّی برای معامالت ندارند، 

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، ر مزاحتیک عرف ندارند مگ

سائر اعراف نیز تأیید  کنند؛ و اگر در یک عرف بیع از عقود جائز باشد،سائر اعراف نیز آن ازدواج را تأیید می

در مقابل عقالء « بما هو شارعٌ»رع کنند(؛ و ثانیاً اگر هم عقالء دستگاه معامالتی مستقلّی داشته باشند، شامی

مولویت نداشته و اگر دستگاه جدیدی بسازد نیز حقّ طاعت مستقلّی ندارد. یعنی اگر شارع دستگاهی داشته امّا 

تواند از دستگاه عقالئی تبعیت کند. زیرا عقل حکمی در مورد تمایالت و اغراض تکلیفی نداشته باشد، مکلّف می

« تکلیف مولی»کند اطاعت از مورد دستگاه معامالتی مولی ندارد، بلکه عقل حکم میو حبّ و بغض مولی و در 

حقّ « بیع الخمر باطلٌ »باید اطاعت شود؛ امّا اگر بگوید « بیع الخمر حرامٌ »الزم است. پس اگر مولی بگوید 

مله نزد مسلمین طاعتی ندارد. البته ممکن است فتوای فقهاء )بعد از حکم شارع به بطالن( موجب شود آن معا

باطل شود، که در این صورت نزد عقالء نیز باطل خواهد بود. با توجه به این بیان، نیازی به دستگاه فقهاء در 

 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 «باطلٌ العنب

شارع در عالم ثبوت، حرمتی جعل نکرده است نه برای اصلِ بیع و نه برای تصرّف در عوضین(. البته شارع 

نماید، در این صورت باید اطاعت تواند در عالم ثبوت، تکلیف نیز جعل نماید که اصلِ بیع یا تصرّف را حرام 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»به عنوان مثال قرض ربوی(، حرام و خالف شرع نیست. 

شود. پس اگر وفای به یک عقد حرام باشد، هرچند در مواردی تسلیم مبیع حرام است، لذا تصرّف نیز حرام می

 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، ناحث فوق در مقام ثبوت بود که در مواردی که مصبّ سیره عقالء یک عنوان معاملی امب

ارد: نهی دغت وجود و صیادامضاء وجود نداشته، و ردع نیز حقّ طاعت ندارد. امّا در مقام اثبات و رجوع به ادلّه 

 از عنوان معاملی، تشریع بطالن یک معامله.

 

 تحریم یك معامله

، در «امٌ لربوی حرالبیع ا» و یا« بیع الخمر حرامٌ »و یا « بیع العنب حرامٌ»معامله نهی شود مانند  اگر از یک

 شد، دلیلالف نباگفته شد ظهور نهی شارع در تحریم است. پس اگر قرینه دیگری بر خ« نهی از معامالت»بحث 

 رد.آن معامله ندافوق داللت بر حرمت بیع عنب دارد. حرمت یک معامله نیز منافاتی با صحّت 

د شارع گیرد، لذا هرچنالبته 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 اساظهور نهی و تحریم یک معامله، در  صورت انجام آن معامله نیز حرمتی نخواهد داشت، زیرا

 اشد(.رام بآن معامله به نحو صحیح، حرام است )نه اینکه صرفِ انشاء بیع که هیچ اثری هم ندارد، ح

 ر معامالتدشود که بررسی آنها به عهده فقه است نظیر اینکه ذیل این بحث، مباحث دیگر نیز مطرح می

ورد حکم ، در محکمی دارد؟ به عنوان مثال معامله با سفیه و مجنون باطل استباطله تصرّف در عوضین چه 

 تصرّف در صورت علم و جهل مطالبی گفته شده که در بخشی از آنها مخالف مشهور هستیم.

 بطالن یك 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.صیاغت قبل )تحریم یک معامله( می

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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ست و  صحیح اقالءًبیع ع احتمال سوم بسیار بعید است، زیرا بسیار بعید است که شارع بگوید اگر چه این

ست زیرا باشد؛ احتمال دوم نیز خالف ظاهر انزد عقالء مالک هستی، امّا تصرّف در ملک خودت، حرام می

عبارت  ی است. بهغیرعرف« بطالن»از کلمه « حرمت»هرچند تحریم نفسِ بیع، فی نفسه عرفی است، امّا اراده 

حرمت  وطالن بجام معامله صحیح حرام باشد، امّا بین دیگر بین صحّت و حرمت تناسب وجود دارد یعنی ان

 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 فقه است، فط با ث شقوق بسیاری دارد که مرتبحالل است امّا ممکن است باطل یا صحیح باشد. البته این بح

 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 نیسبه نظر می و بر مومنین در عصر قریب به ائمه علیهم السالم تطبیق شده است، که

داند. در نتیجه یمسالم ایشان نیز سیره قریب به عصر ائمه علیهم السالم را کاشف از سیره اصحاب ائمه علیهم ال

ب ائمه یره اصحااز س سیره متشرّعه همان سیره اصحاب ائمه علیهم السالم بوده و سیره قریب نیز در واقع کاشف

 علیهم السالم است.

که  های موجود در آنها،آید: اول از روایات و سوال و جوابسیره متشرّعه نوعاً از دو راه به دست می

ه دوم اینک دهد که یک سیره بین اصحاب ائمه علیهم السالم وجود داشته است؛ و راهگاهی به وضوح نشان می

ن مثال . به عنوااید منعکس شودداشته بای وجود نفقدانِ 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»اگر سیره بر عمل به 

 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  اند؛تشرّعه این سیره را از شرع اخذ نمودهالف. معلوم است م

 .1السالم به صوم در ماه رمضان، منشئی غیر شرع نداشته است

                                                           

 ت.. برخی علماء مرادشان از سیره متشرّعه فقط همین قسم است؛ امّا مراد ما از سیره متشرّعه هر سه قسم اس1
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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 وبوده که این امور از سیر قطعیه عقالئیه است و ت« 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 

کردند. معلوم نیست این عمل از شرع عمل نموده و ازدواج می« نبودنمعتدّه »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 

 ا اعتبار در خودش افتاده است.اند لذاخذ نموده

 

 بررسی حجّیت قسم دوم و سوم سیره متشرّعه

رع اخذ شه از کمصبّ سیره متشرّعه در قسم دوم و سوم )معلوم است از شرع اخذ نشده، و معلوم نیست 

عت و رک)نظیر د عاملیشده یا نشده(، از سه عنوان خارج نیست: حجّیت و اماریت؛ عناوین معاملی؛ عناوین غیر م

 نماز صبح خواندن، جهر و اخفات در نماز، و طواف از راست به چپ(:

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 ء نموده و این روش در دائره شرع معتبر میروش را امضا

شرع به خبر واحد عمل کرده باشند )گاهی  شود خصوصاً اگر در خودِ متشرّعه به خبر واحد، کشف امضاء می

ع در مقابل آن، ظهور اند، که در این صورت نیز سکوت شارکردهمتشرّعه فقط در معاش به خبر واحد عمل می

در امضای عمل به خبر واحد در دائره شرع دارد؛ امّا اگر در دائره احکام شرع به خبر واحد عمل کرده باشند، 

 .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 

ء نیست. یعنی ی به امضااند سیره متشرّعه بر بیع با صغیر در امور ارزان بوده است(، نیازثال فقهاء فرمودهعنوان م

 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

 زند. معلوم نیست سیره متشرّعه بر طواف از راست به چپ، از شرع اخذ شده یا از روی عادت بوده است.چپ دور می

ت خود، ائره مولویدیی در ه امضاء وجود دارد، زیرا تعیین حجج در دائره احکام شرع به دست مولی است. هر موال. در این موارد نیاز ب1

 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

حلّیت  رای اثباتببوده است. « خوردن میوه در راه»، و «عبور از اراضی واسعه»شده سیره متشرّعه بر گفته 

 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 مولع تکلیف( به دسحجّیت است. در این موارد نیاز به امضاء وجود دارد، زیرا تکلیف )یا رف

 قسم نیز سکوت شارع ظهور در امضاء دارد.

 

 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 نماز ظهرین را به اخفات، به چه مقداری است؟ به عنوان مثال سیره متشرّعه این بوده که

 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 شکردهرام نیست(. در جایی که اصحاب ائمه کاری را ترک میاخفات در ظهرین ح

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

 اثبات استحباب یا وجوب در برخی موارد قول دوم:

. 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  فی مقدار ما یثبت بالسیرة المتشرعیة من حدود الحکم الشرعی فنقول: الجهة الثالثة:»245، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

رة المتشرعیة على عدم التقید بفعل كمسح القدم بتمام الکفّ فتدلّ حینئذ على عدم وجوبه بمالك حساب االحتماالت المتقدم شرحها. و السی

حینئذ المقابل للحرمة بل الکراهة أیضا بنفس  فال إشکال حینئذ فی ثبوت الجواز بالمعنى األعم -أو ترك -أُخرى تنعقد على اإلتیان بفعل

امّا ثبوت الوجوب أو االستحباب أو جامع المطلوبیة بها؟ فهو بحاجة إلى بحث و تفصیل. ألنَّ السیرة العملیة المتشرعیة انْ أحرزت المالك و 

نکتتها االرتکازیة و عنوان عمل المتشرعة فیها كأن علم انهم یعملون ذلك على وجه االستحباب و األفضلیة فنفس مالك حجیة السیرة جاء 

المتّفق علیها فی السیرة و إِلّا بأن كان وجه العمل المتشرعی مجملًا غیر واضح فتارة یفرض وجود دواع خارجیة طبیعیة لاللتزام  بلحاظ النکتة
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 مورد اول: وجود ارتکاز همراه سیره

مثالً سیره بر انجام عملی بوده که در ارتکاز  ، که1گاهی 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 

د، امّا ارتکاز متشرّعه داللت بر بیش از جواز )یعنی استحباب یا وجوب( دارد؛ زیرا منشأ ارتکاز داللتی ندار

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 نیسدیگر اینکه همه متشرّعه در یک واقعه دچار غفلت شوند، صدفه بوده و محتم به عبارت

 به یا دوک مرتکسی که هنگام پرتاب تاس دائماً عدد شش بیاورد، که محتمل نیست مگر تقلّب شده باشد )ی

ل دارد؛ ب احتماتقلّ  امرتبه، و نهایتاً سه مرتبه ممکن است عدد شش بیاید، امّا شانزده مرتبه عدد شش، فقط ب

 کند(.یعنی هرچند عقالً محال نیست، امّا حساب احتماالت آن را نفی می

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

 

 توسط حساب احتماالت اشکال: عدم نفی خطا

شود اما موجب می« غفلت»رسد کالم ایشان صحیح نیست، زیرا حساب احتماالت موجب نفی به نظر می

کاز عیّت ارتفلت، شرنیست. شهید صدر ارتکاز متشرّعه را ناشی از شرع یا غفلت دانسته و با نفی غ« خطا»نفی 

عه ست متشرّمکن انشأ عمل متشرّعه وجود دارد که مرا اثبات نموده است؛ در حالیکه احتمال سومی نیز در 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

ورشید و تا هزاران سال این اعتقاد بین علماء وجود داشته است. اکنون این اعتقاد وجود دارد که زمین به دور خ

شود؛ زیرا این موارد از حسّیات قریب به حدسیات خطای علمای سابق با حساب احتماالت دفع نمی چرخد.می

هستند. توضیح اینکه گاهی حسّ قریب به حدس بوده و گاهی قریب به حدس نیست. به عنوان مثال فرض شود 

                                                                                                                                                                                     

 بذلك الفعل كالعرف العام مثلًا فال یمکن أَْن یستکشف من انعقاد العمل المطلوبیة إذ لعله على أساس ذلك الداعی الخارجی و أُخرى یفرض

 «.اع كذلك فیکشف ذلك ال محالة عن أصل المطلوبیة و لو بدرجة االستحباب هذا مجمل مفادات سیرة المتشرعةعدم وجود د

 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 حضور داشتهزید برادری با شباهت بسیار به خودش دارد. اگر در مجلسی که صد نفر 

، در این صورت احتمال خطای آنها )به سبب شباهت بین زید و «بله»و همه پاسخ دهند « زید در جلسه بود؟

، در این صورت احتمال 1شود. امّا اگر فرض شود چنین برادری نداردبرادرش( با حساب احتماالت نفی نمی

شود. اشتباهات علوم مختلف نیز )مانند اینکه در احتماالت نفی می خطای همه در این امر حسّی با حساب

دانستند و اشتباهاتی نظیر آن( با حساب احتماالت قابل دفع نیست؛ زیرا قریب گذشته اجسام را دارای رنگ می

خطا را به حدس هستند. مثال دیگر اینکه مسلمان اعتقاد دارد هر غیر مسلمانی اشتباه نموده و خطا دارد، و این 

گوید همه داند. یعنی با وجود اینکه میلیاردها انسان وجود دارند که مسلمان میبا 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؛ امّراین خطا و غفلت در امور حسّی غیر قریب به حدس، با حساب احتماالت نفی میبناب

 زید را در»شود. به عنوان مثال اگر صد نفر بگویند امور حسّی قریب به حدس، با حساب احتماالت نفی نمی

 شود.یو احتمال حدس نیز وجود نداشته باشد، در این صورت اطمینان ایجاد م« مسجد دیدم

ثال مه عنوان ند. ببا توجّه به نکته فوق، ممکن است متشرّعه نیز در ارتکاز خود دچار اشتباه شده باش

ه اند. متشرّعتهممکن است متشرّعه دیده باشند که امام علیه السالم همیشه قبل از طعام، دست خود را شس

یب اند )زیرا این امر از حسّیات قرشده عام مستحبّ است و دچار خاطاند که شستن دست قبل طبرداشت 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 ر فرموده گاهی متشرّعه بر عملی استمرار داشتهشهید صد

ست افق طبع اشود که آن عمل مستحبّ یا واجب است. بنابراین اگر سیره متشرّعه بر عملی باشد که موکشف می

یره خوردند؛ امّا اگر سمیشود نظیر اینکه متشرّعه همیشه شام از آن استفاده می« بالمعنی االعمّ»فقط جواز 

 ئمه علیهماشود نظیر اینکه اصحاب متشرّعه بر عملی باشد که موافق طبع نیست، استحباب یا وجوب ثابت می

ت. اند که غسل نیز امری سخت بوده )خصوصاً در آن زمان( و موافق طبع نیسکردهالسالم همیشه غسل جمعه می

 است. شود غسل جمعه، مستحب یا واجبلذا کشف می

                                                           

 . فرض اول حسّ قریب به حدس بوده، امّا این فرض حسّ قریب به حدس نیست.1
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 اشکال: احتمال عادت بر عمل مخالف طبع

زیرا عادت انسان یک حالت ثانوی بوده و رسد کالم ایشان در این مورد نیز صحیح نیست؛ به نظر می

ممکن است انسان به امری که موافق طبع نیست نیز عادت نماید. پس سیره متشرّعه بر امری که موافق طبع 

ی و مطلوبیت شرعی باشد، و ممکن است به سبب عادت باشد. منشأ نیست، محتمل است به سبب حکم شرع

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 

رده باشند. نظیر اینکه اگر کودک را از بچگی التزام دهند به مسواک زدن، پس از مدّتی عادت به مسواک آن ک

 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 

اند. بنابراین اثبات استحباب یا وجوب در مورد عمل غیرموافق طبع نیز کرده و ملتزم بوده بوده که متشرّعه عادت

 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:ند جهت بحث میکه در این بخش نیز در چ

 

 جهت اول: تعریف عرف

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( 

ف، فائده چندانی ندارد پس ابتدا یک تعریف مطرح شده و سپس تعریف مطرح شده است. بررسی تمام تعاری

 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 العامّۀ فی الفقه المقارن»در کتاب 

، که تعریف نسبتاً 1«اروا علیه من قول او فعل او تركالعرف ما تعارفه الناس و س»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

ه جماعتی از رود کدر جایی به کار نمی« ما تعارفه الناس»شود(؛ زیرا عرف تقسیم به عرف خاصّ و عامّ می

 مردم باشند.

 

 تعریف مختار: امر متداول بین مردم یا جماعتی

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 بععنی، یا یک فعل، یا ترک یک فعل، یا چیزی از این قبیل باشد. بنابراین گاهی یک حکم، م

 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 اگر یک مدرسه هزار طلبه دارد که سرشان را با تیغ مینماید. به عنوان مثال  محسوب

که گفته شود سر تراشیدن عرفی است )ولو به عرف خاصّ(. نکته و مالک اینکه عقالء کدام جماعت را عرف 

ین یک مرجع تقلید، عرف محسوب دانند، واضح نیست. به عنوان مثال مقلّددانسته و کدام جماعت را عرف نمی

کنند؛ امّا شوند، پس اگر به فتوای مرجع تقلید یک معامله را به نحو خاصّی انجام دهند، عقالء آن را امضاء میمی

اگر شاگردان یک مدرسه تصمیم بگیرند یک معامله را به نحو خاصّی انجام دهند، عقالء این معامله را عرفی 

. مثال دیگر اینکه اگر مقلّدین مرجعی به استناد فتوای وی بدون اذن پدر با دختر 2کنندندانسته 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

                                                           

 .405مّۀ فی الفقه المقارن، ص. االصول العا1

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.

، نظام اجتماعی ضاء نمایندرا ام ند، و عقالء آن. شاید به این سبب باشد که اگر هر ده یا صد نفر دور هم جمع شده و معامله خاصّی انجام ده2

 شود.مختلّ می
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شود. البته کتفاء میتوان ارائه داد، لذا به همین تعریف اا توجّه به اشکال فوقف تعریف جامعی از عرف نمیب

ده امّا اند که این مطلب صحیح نیست؛ زیرا در مواردی عرف صادق بوتعریف نموده« عادت»برخی عرف را به 

 حیح نیستص، امّا «ستصرف به آن معنی امن این لفظ عرفاً »عادت نیست، به عنوان مثال صحیح است گفته شود 

ح نیست مّا صحیا« عادۀ الناس کذا»؛ و یا صحیح است گفته شود «عادتاً منصرف به آن معنی است»گفته شود 

« وقعمل بالسلناس، المن عادۀ ا»بله در برخی موارد نیز هر دو صادق هستند نظیر «. عرف الناس کذا»گفته شود 

 «.سوقمن عرف الناس العمل بال»و 

 

 جهت دوم: تقسیمات عرف

ه ذکر برد، لذا یر داتقسیمات متعدّدی برای عرف ذکر شده، که دو تقسیم مهمّ بوده و در مباحث آینده تأث

 شود:همان دو تقسیم اکتفاء می

 

 تقسیم اول: عرف عامّ و خاصّ 

اء تامّ شده، امّا یعنی استقر« تمام مردم»یعنی عرف اغلبیت و غالب مردم. اگر گفته شود « عرف عامّ»

یعنی در زندگی با هر که برخورد شده، این امر در او نیز دیده شده است. به عنوان مثال اگر گفته « غالب مردم»

شود عقاب خداوند متعال نسبت به صبیان و مجانین قبیح است، نزد قائلین به حُسن و قبح عقلی، قبح عقلی 

نسبت به فعل خداوند متعال سخنی « بما هم عقالء»ینکه عقالء داشته و نزد منکرین، قبح عرف دارد. توضیح ا

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

ده و مخصوص جماعتی از مردم است. خصوصیت عرف خاصّ در مقابل عرف عامّ بو« 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 نحاۀ، یا عرف فقهاء، از اعراف خاصّه هستند. بحث از عرف خاصّ نیز اهمّیت فراوانی 

شود. به عنوان مثال تمام ادیان در عرف خاصّ پیدا شده، و فقیه باید احث آینده نقش آن معلوم میدارد که مب

تشخیص دهد احکام موجود، به سبب عرف خاصّ بوده یا نه؛ مثالً زکات در گندم قرار داده شده، امّا ممکن 

در ادلّه از برنج اسم برده  است فقیهی بگوید برنج هم زکات دارد، زیرا در عرف عرب ذرت و برنج نبوده لذا

                                                           

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

 امّا در آخرت، قبح عرفی دارد؛ زیرا عقالء نسبت به آخرت نظری ندارند.
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دارد؛ شود غلّه رائج )سه غلّه در دنیا رائج است: گندم، برنج، ذرّت( زکات نشده است. یعنی از ادلّه استفاده می

 البته فقیه تشریع نکرده بلکه استنباط کرده جعل زکات برای گندم، به جهت عرف خاصّ بوده است.

کسی وصیت باید عرف خاصّ رعایت شود. « 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»اند کافی است به زید شود. فقهاء در این مورد فتوا دادهیتأمین م

وصیت شده یک « ده درصد»که یک زندگی متعارف را تأمین نماید. مثال به عکس نیز وجود دارد که گاهی 

داده شود که یک زندگی متعارف را  درآمد« چهل درصد»اند که کند، لذا فتوا دادهزندگی متعارف را تأمین نمی

 .1نماید. در نظیر این امثله، با زندگی متعارف سنجش شده استتأمین می

 

 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»

 .2شرع یا عقالء یا اخالق استنیز عرفی بر خالف حکم عقل یا « فاسد

باشد،  تداولمراد از حکم عقل همان حُسن و قبح عقلی است، یعنی اگر دروغ گفتن در بین جماعتی م

 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

 عرف فاسدی است؛ زیرا بر خالف شرع است )هرچند بر خالف عقل نیست(.شود، 

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 آنزد عقالء واجب بوده و تخلّف از « رعایت قانون». مثال دیگر اینکه عقالئی خواهد داشت

 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 ح .2

 امروزه باید صرفِ هزینه روشنایی آنجا شود که چنین فتوایی داده شده است.

 باشد. می. تقسیم عرف به صحیح و فاسد، هم  در مورد عرف عامّ و هم در مورد عرف خاصّ 3
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کار غیر اخالقی است « گران فروشی»همینطور عرف خالف اخالق نیز عرف فاسدی است، به عنوان مثال 

نیست. پس اگر بین جماعتی گران فروشی رائج شود، عرف  1ع و عقالءهرچند بر خالف حکم عقل و شر

 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 

، ه تقسیمی ندارندکخالف عقالء  شود )برطور که گذشت عرف تقسیم به عرف خاصّ و عامّ میپردازیم. همانمی

وت بین شوند(. تفانمی مثالً تقسیم به عقالء مؤمن و غیرمؤمن، یا عقالء خوب و بد، و یا عقالء جدید و قدیم،

ء ن( و عقالروشن است، زیرا عرف خاصّ بخشی از مردم هستند )مانند عرف مسلمی« عقالء»و « عرف خاصّ»

 تمام مردم هستند.

یک حیث  از« ناس»شود. تفاوت در این است که به تمام مردم و به ناس گفته می« الءعق»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»ند هست ناس نظر شود از حیث اینکه مؤدّب به آداب اجتماعی بوده و متعهد به عقل و خرد جمعی

به  دم تأدّبیت مرخواهند بود؛ و اگر به ناس نظر شود از این حیث که واقعیت عینی و خارجی بوده )که اکثر

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  ی ندارند،هند بود. اکثر مردم تزیّن به خرد جمعخوا« عرف عامّ »د( اند بلکه فقط قوّه آن را دارننرسیده

 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

 شخصی را در نظر دارند، و توجّهی به مصلحت و مفسده اجتماع ندارند.

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

 تواند عبای خودش را چند برابر قیمت بدهد.شود؛ 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»در انتهای بحث از تفاوت سیره عقالء و سیره عرفیه، تفاوت بین 

 باشد.« عرفی»یا « عقالئی»یا « عقلی»ممکن است « حُسن و قبح»شود. توضیح داده می« عرفی

د(. ن هستنآحکماء که منکر حُسن و قبح عقلی مورد قبول مشهور علمای اصول است )بر خالف مشهور 

ن و یرا تمام حُس؛ ز«عرفی»و « عقلی»اند: قائلین به حُسن و قبح عقلی فقط دو قسم از حُسن و قبح را پذیرفته

 گردانند )چه در عرف خاصّ مانند حُسن حجاب یا قبح شرب خمر، و چه درهای عقالئی را به عقلی برمیقبح

و قسم یز فقط دقلی نعلی ندارد و قبح عرفی دارد(؛ منکرین حُسن و قبح عرف عامّ مانند گران فروشی که قبح عق

 گردانند.های عقلی را به عقالئی برمی؛ زیرا تمام حُسن و قبح«عرفی»و « عقالئی»اند: حُسن و قبح را پذیرفته

و به  ؛فته استپذیر 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 ممورد قبول همه می« 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

 

 : احکاماول

ز ین مواردی اباشد، آیا در چن« حقّ»و یا « ملکیت»و یا « حُسن و قبح»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

ل مفصّل به شک و احکام عقالئیدارد؟ بحث از مالزمه بین احکام شرعی و احکام عقلی، و بین احکام شرعی 

حث بدر این  اوضح مطرح شده و مالزمه مورد انکار واقع شد. تمام بیانات و اشکاالت در آن دو بحث، به شکل

ن احکام اوضح بی طریق نیز وجود دارد. به عبارت دیگر اگر بین احکام عقلی و عقالئی با شرع مالزمه نباشد، به

 ت.ای نیسعرفیه با شرع نیز مالزمه

البته برای اثبات مالزمه شرع با احکام عرفیه به یک روایت نیز تمسّک شده است. مالزمه بین عرف 

باشد. پس اگر در عرف مسلمین حکمی وجود داشته باشد، شارع نیز چنین خاصّ )عرف مسلمین( با شرع می
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 1«سناً فهو عند اهلل حَسنما رآه المسلمون حَ »حکمی دارد. برای اثبات مالزمه به روایت عبداهلل بن مسعود 

تمسّک شده است. این روایت داللت بر مالزمه بین حُسن عرفی بین مسلمین با شرع دارد که دو الغاء 

خصوصیت نیاز است تا مالزمه بین تمام احکام عرفیه با شرع ثابت شود. ابتدا از حُسن الغاء خصوصیت شده و 

شود. نیز الغاء خصوصیت شده و شامل تمام احکام عرفیه می «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

امبر صلّی تی از پیروای داده است )و حتی احتمال دارد نظر خودش را بیان نموده باشد نه اینکهنسبت به پیامبر ن

ست و به سند ل ضعیف این نقااهلل علیه و آله نقل کرده باشد(؛ و ثانیاً اگر هم روایت منقول از پیامبر باشد، سند 

یت از حَسن به غاء خصوصرا الر مدّعا ندارد، زیمعتبر به ما نرسیده است؛ و ثالثاً اگر سند نیز تسلّم شود، داللت ب

، «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.

ی حکم شرع ثباتای به البته همانطور که در مباحث قبل گفته شد، در غیر تکلیف شرعی به طور کلی نیاز

شود )مگر بار می نزد عرف ثابت شود، آثار شرعی آنها نیز« حقّی»یا « والیت»یا « ملکیت»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:است که چهار مورد را شامل میموضوع 

 باشند؛یم« صوم»و « صالۀ»متعلّق تکلیف همان « صُوموا»و « صلّ»الف. متعلّق تکلیف: در تکالیفی مانند 

 ودش نشدهرض وجفب. متعلّقِ متعلّقِ تکلیف که فرض وجودش نشده: گاهی متعلّق المتعلّق در تکالیف، 

و داشتی ت که اگر وض)زیرا مراد از امر مذکور، این نیس« مع الوضوء صلِّ »در « صالۀ»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»دش شده: متعلّق المتعلّق در تکالیفی مانند د. متعلّقِ متعلّقِ تکلیف که فرض وجو

نسبت به صوم است )یعنی اگر زوال « شهر رمضان»نسبت به نماز، و « زوال»همان « صوموا فی شهر رمضان»

                                                           

 .410ی الفقه المقارن، ص. االصول العامّۀ ف1
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محقّق شد، نماز واجب است؛ و اگر شهر رمضان محقّق شد، روزه واجب است؛ نه اینکه تحصیل زوال و شهر 

 باشد(. رمضان، الزم

قط قسم شود؛ هرچند موضوع به معنای اخصّ فبنابراین موضوع به معنای اعمّ شامل هر چهار قسم می

 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 

 :1رف، محقّق موضوع بوده و گاهی معیّن موضوع استبه دو نحوه است، زیرا گاهی ع

 

 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 بع نموده موضو ری از احکام، تقدیر و تحدیدالف. عرف زمان ائمه علیهم السالم: شارع مقدّس در کثی

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 با اختالف فاحش سازگار نیست. یعنی اگر روایتی مقدار کرّ را سه وجب در تقدیر و تحدید

براین شبر اشد. بناراد بنموده و از طرفی نیز شبرها بسیار متفاوت هستند، با تقدیر متناسب نیست که همه آنها م

 ؟ در اعرافعرف، مراد استشود که متعارف در نزد کدام متعارف مراد خواهد بود. اکنون این سوال مطرح می

شبر  عراف نیزرخی ابمختلف مردم قد و قامت متفاوتی دارند و برخی اعراف ذراع و قدم و شبر بزرگی دارند، و 

های متوسطی نانسا کوتاهی دارند. در این موارد باید متعارف عصر ائمه علیهم السالم در نظر گرفته شود که

ارف شبر از شد(؛ زیرا تعبودند، نقل شده و به ما واصل می سیار کوتاه قامتاند )اگر بسیار بلند قامت، یا ببوده

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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عرفِ زمان ائمه علیهم السالم در این موارد، محقِّق موضوع است، یعنی هرچه آن عرف بود موضوع 

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.

نیست، بلکه ممکن است دو دست متعارف باشند که یک البته باید دقّت شود خودِ متعارف نیز امری معیّن 

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« آب کر»ترین شبر متعارف نیز فوق، کوتاه که در مثال

 حکم شرعی است.

 

 04/09/96  32ج

همانطور که گذشت عرف در برخی موارد محقّق موضوعات احکام شرعی بوده که گاهی عرف زمان 

 اند؛شدهشارع محقّق موضوع است، مانند موضوعاتی که توسط شرع تقدیر 

شود، که امثله بسیاری در ب. عرف مکلّف: گاهی نیز عرفِ زمان و مکان مکلّف موجب تحقّق موضوع می

 فقه دارد:

نموده و با زوجه « انفاق به معروف»است. زوج در شرع باید نسبت به زوجه « زوجیت»مثال اول در باب 

همان تعارف در عرفی است که « عاشرت متعارفم»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 

ها در یک عرف بسیار سفر نمایند، و در اعراف دیگر سفر اندکی داشته است زوجمعاشرت متعارف نیز ممکن 

 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 

به عنوان مثال احترام در یک عرف به کاله بر سر گذاشتن بوده، و در آنها و مصداق آنها یک امر اعتباری است. 

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 دومعرف دیگر نمی

حرام است، که ممکن است پا دراز نمودن حین قرائت، هتک « هتک به قرآن»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« خرید و فروش آنها»و حرمت « لعب با آالت قمار»ه حرمت عنوان مثال فتوای ب

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. مالک اس عرف مکلّف اندکدام عرف مالک تحقّق آالت قمار است، دو فتوا وجود دارد: مشهور فقهاء فرموده

ست؛ برخی حرام نی یرانیابه عنوان مثال اگر در ایران با یک وسیله مقامره نکنند، لعب با آن وسیله برای مکلّف 

ائج رر یک عرف داند مالک تحقّق آالت قمار این است که مقامره با یک وسیله مانند محقّق تبریزی نیز فرموده

 باشد.

« عرفٌ مّا»ن مقامره، رواج در عرف عامّ نیست بلکه در عرف مکلّف یا به هر حال مراد از عرفی بود

 .1باشدمی

 

 عرِف طریقِ به موضوع

ف ای کشهمانطور که گفته شد گاهی عرف موجب تحقّق موضوعات احکام شده و گاهی عرف طریقی بر

مانند  که نَسَبطریق است. توضیح این« باب نسب»باشد. به عنوان مثال عرف در موضوعات احکام شرعی می

« اب»یا « دول»باشند. ای از احکام فقهی میولد یا پدر بودن، و یا عمّه یا خاله یا سیّد بودن، موضوع برای پاره

ن وارد، همیاند راه احراز موضوع در این مموضوع حرمت نکاح است. فقهاء فرموده« عمّه»موضوع ارث بردن؛ و 

دن دت بوت یا عمّه باشد. بنابراین هرچند معروف به سیااست که شخصی در عرف خودش معروف به سیاد

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« ظدالالت الفا»مهمّترین مورد از موارد رجوع به عرف، در باب 

دیقیه؛ شود: مفاهیم یا مدالیل تصوریه؛ ظهورات یا مدالیل تصعرف رجوع شود که در سه مقام بررسی می

 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

 به آالت قمار است، و یا لعب به شطرنج عنوان مستقلّی برای حرمت است.
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 مقام اول: مفاهیم یا مدالیل تصوریه

به بیان برخی در بحث مفاهیم یا مدالیل تصوریه باید به عرف رجوع شود. برای توضیح این مطلب نیاز 

 اصطالحات در یک مقدمه وجود دارد:

 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»ت مانند معنای کلمه فهمند. گاهی معنای عرفی همان معنای لغوی استصور نموده و می

بوده، امّا در عرف به « شخص مقابل بایع»که در لغت به معنای « مشتری»معنای عرفی اوسع است مانند کلمه 

در حالیکه در « زید مشتری فالن بانک است»شود شود. به عنوان مثال گفته میهم گفته می« ارباب رجوع»

در حالیکه در مسجد خرید و « زید مشتری فالن مسجد است»شود ته میبانک خرید و فروش نیست. و یا گف

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

 ت.اس

له و مسمّای لفظ است و است. معنی همان موضوع« صورت معنی نزد عقل»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 

عرفی نزد عقل است، که نیز همان صورت معنای « مفهوم عرفی»شود. گفته می« مفهوم»دارد، به آن صورت 

 اخصّ از مفهوم است.

 

 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

کالم بوده، و گاهی نیز به بالغت و لفظ هم توجه بلکه نوعاً به معانی نظر دارد(. در نثر غالباً توجّه به معنی 

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( هر حال توجّه به معنی وجود دارد، و اکنون این سوال مطرح می به

شود؛ زیرا سیره قطعیه عقالئی در باب شود؟ پاسخ این است که قطعاً با توجّه به معنای عرفی، تکلّم میتوجّه می

روند. بنابراین اگر مراد متکلّم همان معانی 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 ن مثبه عنوا البته گاهی معنای عرفی نزد متکلّم و سامع یکسان بوده و گاهی متفاوت است.

زد ا آنچه نید، و فیلسوفی برای مردم عادی سخنرانی نماید، ممکن است معنای عرفی نزد سامعین را رعایت کن

اجمال  گاهی خودش اصطالح شده را به کار ببرد )معنای عرفی در عرف خاصّ حکماء(. بنابراین ممکن است

عرف  وی نبوده مشکل ی بین فالسفه سخنرانی نماید، چنینپیش آید و مراد متکلّم معلوم نباشد. اگر هم فیلسوف

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 معنای شش کیلو و در قم به معنای پنج کیلو باشد(. در این صورت ممکن است آذربایجان به

ال پیش ی نیز اجمکند، امّا گاهآذربایجانی( تکلّم می« مَن)»بودنِ متکلّم، قرینه شود که به معنای عرفی خودش 

 آید.می

« ف سامععر»یا « تکلّمعرف م»در نتیجه در این موارد مرجع همان عرف خاصّ است که ممکن است 

ل کسی به نوان مثاع. به باشد. پس اگر معنای لغویِ مغایر با معنای عرفی، دارای اثر باشد، نیاز به قرینه دارد

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 مدرک دکترا در هر رشته باشد، باید قرینه بر این معنی اگر مرادش دکتر به معنای دارای

 

 طُرُق تحصیل معانی عرفیه كتاب و سنّت

مرجع در مورد فهم الفاظ کتاب و سنّت )که تنها مأخذ فقه هستند( نیز معانی عرفیه آن الفاظ است. یعنی 

لفاظ آنها در مکان و زمان صدور است؛ زیرا اولین قدم برای استظهار از آیات و روایات، توجه به معانی عرفیه ا

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 هرچاین موارد قرینه وجود دارد که همان عرف عراق مدّ نظر است؛ زیرا در مقام بیان موضوعات شرعیه بوده

 از باشد امّا باید در عراق طبق عرف عراق بیان نماید.عرف حج
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د، اختالفی نیست؛ امّا در چگونگی احراز عرفِ عصر تشریع در اینکه باید به عرفِ عصر تشریع رجوع شو

 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 نسآن عرف زندگی نکرده )و صدها سال با آن عرف فاصله دارد، نظیر افراد امراست؛ و یا در 

در « صعید»شود که می پیدا معصومین علیهم السالم( امّا با تتبع در متون قدیمی و استقراء، برایش علم یا اطمینان

« خبر عدلین»معنای  بوده و« یءالمبیّن للش»در آن عصر به معنای « بیّنه»آن عصر به معنای تراب بوده، و یا 

، و ان نمودها وجدنداشته است؛ در هر دو صورت )زندگی در عرف خاصّ، و یا استقراء و تتبّع( معنای عرفی ر

 این وجدان راهی برای احراز معنای عرفی یک کلمه در عصر تشریع است.

؛ بلکه انسان 2ه یا حجّت نیستندبه عنوان طریق و امار« اطمینان»یا « علم»این راه مورد قبول است، امّا 

کند که علم به اماریت آن داشته کند. به عنوان مثال انسان وقتی به خبر ثقه عمل میدائماً بر اساس آنها عمل می

کند )لذا اگر طوری باشد. انسان اینچنین است و اینگونه آفریده شده که دائماً بر اساس علم و اطمینان، عمل می

کرد؛ در این صورت طریق وجدانی برای احراز معنای عرفی همان وهم اساس وهم، عمل میخلق شده بود که بر 

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 اسطرقی م و تبلیغ نبوده(کالم در آن صادر شده است؛ امّا برای احراز معنای عرفی )خصوصاً برای کسی که در عصر تشریع 

 . البته علم یا اطمینان نیز منجّز هستند امّا تنجّز علم و اطمینان از باب تنجّز احتمال است.1

رسی ندارد؛ در د، اصالً تته باش. به عنوان مثال اگر زید در سالنی باشد که هزار عقرب در آن وجود دارد، امّا زید علم به وجود عقرب نداش2

جب ترس طعی( وی موقنی یا بل اگر واقعاً عقربی در سالن نباشد امّا یک نفر به زید خبر از وجود عقرب در سالن دهد، این اعتقاد )ظمقا

 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« اصالۀ التطابق»راه برای احراز معنای عرفیِ عصر تشریع استفاده از  دومین

زید معنایی مرکوز از یک لفظ داشته و شکّ نماید که این معنی همان معنای عرفی است، در این صورت این 

ان مثال معنای مرکوز شود که آن معنی مرکوز همان معنای عرفی است. به عنواصل جاری شده و ثابت می

همان خبر عدلین است، و شکّ در عرفی بودنِ این معنی وجود دارد. در این صورت به کمک اصل « بیّنه»

 شود که معنای عرفی همان است.ثابت می« اصالۀ 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 کتبلت داشته باشد. به عنوان مثال زید کثیراً با کتب فقهی و علمی مواجه بوده و در ایدخا

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»که لفظ مصادیق بیّنه باشد و معنای عرفی آن عامّ باشد. مثال دیگر این

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

 شده است(.دینی در ذهن مرکوز 

نزد عقالء وجود دارد که عقالء تعبّداً معنای « اصالۀ التطابق»به هر حال در این موارد، شهید صدر فرموده 

دانند. به عبارت دیگر اگر شکّ شود این فهم شخصی، همان معنای عرفی عرفی را همان معنای مرکوز می

گذارند. البته بین این فهم شخصی و فهم عرف میباشد یا غیرعرفی است، در این صورت عقالء بناء بر تطابق می

 .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 د. یعنی اگر معنایی برای انسان مرکوز باشد، اطمینان و وثوق پیدا میکنعمل 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

فاوت بین معنای کند یعنی توده مردم و گذشتگان از علماء توجه به این مطالب )تبر اساس آن معنی عمل می

                                                           

 باشد.صدر مید رسد اولین کسی که این راه را مطرح نموده شهی. به نظر می3

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 موجدالفحص و البحث و التأكد، و أما إن احتمل نشوؤه من ظروف و مالبسات تخص حیاة ذلك الفرد فهذا االحتمال ما 

صالة التطابق الظهور بأ ث حجیةشف الوجدانی البرهانی عن الوضع، و لکنه ملغى تعبدا باالعتماد على قاعدة عقالئیة اصطلحنا علیها فی بحالک

ص مدلوله ء فی تشخیالعقال بین الظهور الشخصی و الظهور النوعیّ، فان الفهم الشخصی لمدلول اللفظ من قبل إنسان عارف باللغة یکفی عند

 «.العام الّذی هو موضوع حجیة الظهور النوعیّ
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شخصی و معنای عرفی و معنای لغوی( ندارند، و غفلت دارند که ممکن است معنای مرکوز در ذهن آنها غیر از 

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

اگر معنای عرفی یک لفظ در عصری به دست آید، و شکّ در معنای آن لفظ در گذشته و عصر ائمه علیهم 

شود معنای لفظ در آن عصر نیز همین معنای معلوم السالم شود، اصل عقالئی عدم نقل جاری شده و ثابت می

در عصر کنونی، و یا در عصر شیخ طوسی، یا در عصر عالمّه، « بیّنه» . به عنوان مثال معلوم است که1بوده است

بوده و شکّ وجود دارد که در عصر تشریع و تبلیغ نیز به همین معنی باشد. در این « خبر عدلین»به معنای 

ال صورت عقالء بناء بر عدم نقل در لفظ گذاشته و معنای بیّنه در آن عصر نیز همان خبر عدلین خواهد بود. مث

شده است. « علماء»مده که چیزی وقف برای ای از سیصد سال قبل به دست آنامهدیگر اینکه فرض شود وقف

شود سیصد نزد عقالء ثابت می« اصالّۀ عدم نقل»به معنای عالمان دین است، و به کمک « علماء»در عصر کنونی 

اند لذا فقهاء این اصل عقالئی را قبول نمودهسال قبل )یعنی در زمان وقف( نیز به معنای عالمان دین بوده است. 

شود در زمان ائمه نیز به همین ثابت می« اصالۀ 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 ببّروا عنه طة بأصل عو المحقّقون قد عالجوا هذه النق...  »تعبیر نموده است:« اصالۀ الثبات». شهید صدر از این اصل به عنوان 2

ن ن الواضح عدم إمکام إِلّا انَّه ماناً،نَّه یشبه االستصحاب و لکن مع تقدّم المشکوك على المتیقّن زالنقل و قد یسمّونه باالستصحاب القهقرائی أل

هذا كما 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 ویة بل تشمل الظهورات السیاقیة التركیبیة غیر الوضعیّة أیضا.یقتصر فیه على األوضاع اللغ

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 قدیمة فی األوقاف و الوصایا طبق ما یفهمه المتولی فی عصره و لو كان بعیدنحوهما على النصوص و الوثائق ال

یة الشریفة وفق لسنة النبوآن و االمتشرعی یمکن تحصیله من مالحظة انَّ أصحاب األئمة علیهم السالم كانوا یعملون بالنصوص األولیّة من القر

ة ملیئة د كانت فترون و قهم كما كان یصنع أسالفهم مع انَّه كان یفصلهم عنهم زمان یقارب ثالثة قرما یستظهرون منه فی عرفهم و زمان

 بالحوادث و المتغیرات.

ییراً و نکتة هذه السیرة و مالكها بحسب الحقیقة ندرة وقوع النقل و التغییر و بطئه بحیث انَّ كلّ إنسان عرفی بحسب خبرته غالباً ال یرى تغ

 اللغة، ألنَّ عمر اللغة أطول من عمر كّل فرد، فأّدى ذلك إلى انَّ كّل فرد یرى انَّ التغیر حادثة على خالف الطبع و العادة. و حینئذمحسوساً فی 

ور أو الظه امّا أَْن یفترض انَّ األصحاب قد التفتوا إلى احتمال النقل و التغییر فی الظهورات السابقة على زمانهم صدوراً و مع ذلك أجروا أصالة
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رسد این راه برای احراز معانی عرفیه در عصر تشریع و تبلیغ، صحیح نیست؛ زیرا چنین اصل به نظر می

رسد بین عقالء چنین اصلی وجود ندارد(. البته معموالً متون به معنای عرفیه ی را احراز ننمودیم )به نظر میعقالئ

باشد. یعنی گاهی اطمینان وجود دارد می« غفلت»یا « اطمینان»شوند، که این امر به جهت عصر کنونی معنی می

رد از اینکه ممکن است در آن زمان معنای عرفی که در آن زمان نیز به همین معنی بوده؛ و گاهی غفلت وجود دا

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 

 باید به اصول عملیه دیگر رجوع شود که به حسب موارد متفاوت خواهد بود. شود. در این موراد

 

 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 

 مسموع است.در تشخیص معانی لغویه و عرفیه، خبره هستند. قول اهل خبره و متخصّص نیز حجّت و 

ممکن است اشکال شود اهل لغت نظر به معانی لغویه و حقیقیه ندارند، بلکه موارد استعمال یک لفظ را 

« 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(.

ممکن است مطرح شود که دائره کارِ اهل لغت اوسع از معانی عرفیه بوده و حتی معانی  اشکال دیگری

اند با اینکه معنای عرفی آن لفظ نبوده است؛ پاسخ این است چنین کاری از اهل لغت مجازیه را نیز ذکر نموده

اره به آن، بیان نمایند. احراز نشده است. یعنی ثابت نیست که علمای لغت معنای غیر عرفی را بدون قرینه یا اش

همان رجل شجاع است )که معنای عرفی لفظِ اسد نیست(، امّا « اسد»به عنوان مثال یکی از معنای مجازی لفظ 

 ذکر نشده است.« اسد»در کتب لغوی چنین معنایی برای لفظ 

شود. البته یبنابراین قول اهل لغت حجّت بوده و به وسیله آن معانی عرفیه عصر تشریع و تبلیغ احراز م

شود؛ زیرا در این مباحث خبره فقهاء و علمای اصول نیز وقتی در معانی عرفیه بحث نمایند، قول آنها حجّت می

هستند و توانایی به دست آوردن معانی عرفیه را دارند. علمای اصول و فقه وقتی دقّتی به خرج دهند حتی از 

اند که لغویون نظری به آن ندارند. پس اگر اصولیون یا فقهاء تهتر هستند، و به جهاتی نظر داشاهل 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

و عدم  الثانی فنفس الغفلة فی مثل هذا الموضوع تعرضهم لتفویت أغراض الشارع لو لم تکن أصالة الثبات حجة فسکوت المعصوم علیه السالم

تصدیه إللفاتهم دلیل على إمضاء هذه الطریقة و كفایة 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

 ت و مجازتذییل مقام اول: عالئم حقیق

 انطور کهد. هماولین موردی که عرف در دالالت الفاظ مرجعیت دارد، در مفاهیم و مدالیل تصوریه بو

 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 آن( ذکر شده است. در مورد عالئم حقیقت دو نکته نیاز به تذکّر دارد: اول اینکه ااطّراد

به  ینکه برایاباشند که اعمّ از معنای حقیقی هستند؛ و دوم عالمت پذیرفته شوند، عالمت بر معنای عرفی می

اصالۀ »، نظیر دارد به اصل دیگری وجود دست آوردن معنای عرفی از آن طرق در غالب موارد مانند تبادر، نیاز

 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». مدلول در داللت الفاظ همیشه یک شیء دیگر است

شود. هر تصدیقی نامیده می« داللت تصدیقیه»، و در جایی که یک تصدیق باشد «داللت تصوریه»تصور باشد 

یک تصدیق است( نیز ممکن است ظنّی یا قطعی باشد )و حالت دیگری ندارد(، بنابراین داللت تصدیقیه نیز )که 

نامی برای یک حصّه از داللت یعنی « ظهور»دو قسم دارد: داللت تصدیقیه ظنّیه؛ و داللت تصدیقیه قطعیه؛ 

. بنابراین 2باشد. پس داللت تصوریه و داللت تصدیقیه قطعیه از ظهور خارج هستندداللت تصدیقیه ظنّیه می

 شود.ست؛ زیرا تصور تقسیم به ظنّی و قطعی نمیظهور همان داللت ظنّیه بوده و تصدیق در آن افتاده ا

                                                           

الفات فراوان توضیح آن اخاند، امّا در تفسیر و ت. بحث ظهور در کلمات علمای اصول بسیار مجمل بوده و هرچند فی الجمله از ظهور نام برده1

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

ان ظهور را دو قسم ایشاند. باشد. شهید صدر مقداری این اصطالح را تغییر داده. 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

 جعلا برای ییست(، نفقط در کالم ایشان مطرح شده است. اصطالح ایشان ممکن است از روی غفلت باشد )از اینکه داللت تصوری، ظهور 

 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»قص یا تامّ( باشد. لفظ مفرد مانند ممکن است مفرد یا مرکب )نا

باشد که بالفاصله می« ابو زید»یا « کتاب زید»شود. لفظ مرکب ناقص نیز مانند معنای آنها بالفاصله تصوّر می

باشد که بالفاصله می« عادلٌ زیدٌ »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 2شودبعد از شنیده شدن، مضمون آن تصوّر می

شود، تصدیق به محقّق نشده است. اولین تصدیقی که بعد از تصوّر معنی یا مضمون الفاظ برای سامع ایجاد می

این «. متکلم این مضمون را القاء نمود»و یا اینکه « باشدکالمِ متکلّم میاین تصوّر همان مضمون »این است که 

است. مرحله دوم )یعنی تصدیق دوم بعد از تصوّر معنی یا مضمون الفاظ( « مدلول استعمالی الفاظ»تصدیق همان 

ب از زید نماید. این است که متکلم قصد دارد با القاء این مضمون، مثالً اخبار از عدالت زید دهد و یا طلب ذها

مدلول »خواهد طلب ذهاب زید نماید، خواهد از عدالت زید اخبار دهد، و یا میتصدیق به اینکه متکلّم می

 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 

یه بسیار مبهم است. توضیح اینکه ظهور اول )ظهور استعمالی( مهمّترین نقش را در ظهور دوم )ظهور تصدیق

ها و قرائن نیز نقش دارند که توضیح آن خواهد آمد(. به عنوان جدّی( دارد )البته برخی امور دیگر مانند مناسبت

باشد، امّا مدلول دارای رماد بسیاری می، مدلول استعمالی این است که زید «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

باشد که هر یک دارای یک معنای تصوری و می« 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

                                                           

شود و بحث مفصّل آن یباشد. 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»ان . در مرکب تامّه از عنو1

 ظهور خواهد آمد.

 ان باشد.اکستر فراورفی همان خنشده باشد، بلکه معنای ع« کثیر الرماد»تبدیل به معنای عرفی لفظ « جود». این بیان مبتنی بر این است که 2
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؛ 1ندباشله 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.همیشه مضمون را معنای عرفیه الفاظ شکل می

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 فرد، امّا با توضیح ورات استعمالی نیز مرجعیّت دااند عرف در ظهبرخی 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« کفایۀ االصول»مرجعیّت دارد. البته در کتب فلسفی و یا کتاب 

حال،  ت. به هردم اسف فالسفه و اصولیون است؛ امّا در متن کتاب و احادیث، مرجعیّت با همان عرف عامّ مرعر

لول و مد در داللت تصوریه باید به عرف رجوع شود و مرجعیّت با عرف است، امّا عرف در ظهور جدّی

به « ویلعرش استاعلی »یاتی مانند استعمالی مرجعیّتی ندارد. به عنوان مثال برای ظهور استعمالی یا جدّی در آ

تفاسیر  شود. همین نکته موجب شده ظهورات علماء از آیات دائماً تبدیل شود به طوری کهعرف رجوع نمی

ی در ات بسیارختالفامختلف دارای استظهارات متفاوتی از آیات هستند )از تفاسیر قرن سوم تا تفاسیر کنونی، 

، در فاوت استات متها ناشی از سبک متفاوت نیست بلکه توضیح و تبیین آیاستظهار وجود دارد(. تفاوت بین آن

ر تغییر شود استظهارِ مفسّکند. پس معلوم میحالیکه معانی عرفیه آیات قرآن )که مبنای تفسیر است( تغییر نمی

 نموده است.

شود به سبب یوت مادر نتیجه قرآن بر اساس معانی عرفیه زمان و مکان صدور است، امّا تفسیر از آن متف

کند. لذا در ظهور یمشود. یعنی معانی عرفیه تغییر نکرده امّا معنای ذهنی علماء تغییر استظهارات مختلفی که می

 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 بررتوضیح داده شود، و سپس مرجعیّت عرف در آنها م« مالزمات عرفیه»ید عنوان ابتدا با

 گیرد:

                                                           

عنی به ضع دارد )یقط یک وفمشهور است، که در نظر مختار در هر دو جمله فوق، سه لفظ وجود دارد؛ زیرا مشتقّ در نظر مختار . این نظر 3

ان است مختار یکس ور و نظرنظر مشه« ضَرَبَ زیدٌ»جای ماده و هیئت عادل، یک لفظ عادل وجود دارد که دارای معنای واحد است(. در مثال 

 باشد.رد زیرا فعل دارای دو وضع در ناحیه ماده و هیئت میکه چهار لفظ وجود دا
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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 میمدلول مطابقی از خودِ کالم فهمیده شده؛ و مدلول التزامی به هر مضمونی گفته 

وجود زید در مسجد بوده، و مدلول « زیدٌ فی المسجد»مضمون مطابقی باشد؛ به عنوان مثال مدلول مطابقی جمله 

باشد؛ زیرا اگر زید در مسجد باشد، قطعاً در می« زیدٌ لیس فی المدرسۀ»التزامی آن بسیاری از مضامین نظیر 

 تواند در زمان واحد در دو مکان حاضر باشد(.ن با یک جسم نمیمدرسه و منزل نیست )یعنی یک انسا

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 رفیه نیز با عرف است، یعنی باید عرف آن مطلب را استفاده کرده باشد تا مالزمه عرفیهع

 بسیاری بر حسب استقراء برای مالزمه عرفیه ذکر شده که اهمّ آنها موارد ذیل است:

 

 اول: الغاء خصوصیت

کند. به می آن را الغاء گاهی عنوانی در خطاب اخذ شده که عرف برای آن عنوان خصوصیتی ندیده و

فهمد کمک به ف میاخذ شده است. عر« فقیر»که عنوان « کن عوناً للفقیر»عنوان مثال موالیی به عبدش گفته 

کند می رداشتبفقیر از باب ضعف اوست، و صرفِ فقر هیچ خصوصیتی ندارد. در این صورت عرف از این کالم 

یگر . مثال دن استل مطابقی کالم بوده و نه مدلول التزامی آهر ضعیفی باید یاری شود. این مضمون نه مدلو

 اء خصوصیتالغ« رجل»استفاده شده که عرف در آن موارد از عنوان « رجل»اینکه در روایات متعدّده از عنوان 

 نموده است.

ر امثله پس در هر مورد که عرف عنوانی را الغاء نماید، این الغاء عرفی پذیرفته شده است. البته اختالفی د

« رجل»که برخی از عنوان  2«رجالً عرف حاللنا و حرامنا»بین فقهاء وجود دارد نظیر الغای خصوصیت از جمله 

 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

 باشد.اصطالح اصولی آنها می

بُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى بَعَثَنِی أَ ی خَدِیجَةَ قَالَ:مِ عَنْ أَبِ بِی الْجَهْأَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ:»303، ص6. تهذیب االحکام، ج1

نْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ مِعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ خْذِ وَ الْءٍ مِنَ الْأَی شَیْ فِ کُمْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَیْنَ

 «.... 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»باشد که آن عنوان یک خطاب می

. در این صورت نظر عرفی بین این فرد و سائر افراد آن عنوان، تفاوتی وجود ندیده و 2شامل آن فرد نیست

باشد. به عنوان مثال اطالق عرفی شامل آن فرد می شود خطاب بهبیند، 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 مل آن آب میشا« 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 می عرف تفاوتی بین آب طبیعی و مصنوعی نبوده و عرف، آب مصنوعی را رافع خبث و حدث

باشد. رافعیت آب مصنوعی نه مدلول اطالق عرفی داللت دارد که آب مصنوعی نیز رافع حدث و خبث می

 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.بر تمسّک به اطالق عرفی نیز میهمان سیره 

 

 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 ت عرفیه نست. پس اولویاحرمت ضرب، نه مدلول مطابقی کالم بوده، و نه مدلول التزامی کالم فهمد. نیز 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 

شود. علمای اصول در بحث مفاهیم، اختالف بسیاری دارند. یگر مفاهیم کالم بحث میحصر و مفهوم غایت و د

                                                           

 ده باشد.را شاید شهید صدر برای اولین بار مطرح نمو« اطالق عرفی». اصطالح 2

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 

یا نه؟ دارد «( عند عدم المجیء»است، مدلول دومی )عدم وجوب اکرام « عند المجیء»همان وجوب اکرام 

بسیاری این مدلول را قبول نموده و جماعتی قبول ندارد. اگر مفهوم شرط پذیرفته شود، آیا مدلول مطابقی کالم 

است یا مدلول التزامی؟ قدماء متوجه شدند که مفهوم یک مدلول مطابقی نیست، لذا آن را مدلول التزامی 

 ه مدلول التزامی هم نیست.اند، امّا متأخّرین نظیر شهید صدر متوجّه شدند کانستهد

رسد اگر مفهوم برای جمله شرطیه ثابت باشد، از مالزمات عرفی است یعنی نه مدلول مطابقی به نظر می

 .1کالم بوده و نه مدلول التزامی کالم است

 

 پنجم: مدلول التزامیه عرفیه

تزامی ن مدلول الهما« یمدلول التزامی عقل»شده است. « عقلی»و « عرفی»مدلول التزامی کالم تقسیم به 

ثال شارع اند. به عنوان منیز لوازم عرفیه یک کالم« مدالیل التزامی عرفیه»باشد. است که قسیم مدلول مطابقی می

حرمت »اب است. عرف از این خط« حرمت شرب خمر»که مدلول مطابقی این کالم « التشرب الخمر»فرموده 

ه مدلول فهمد. این دو نه مدلول مطابقی کالم بوده و ننیز میرا « 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 ی وجود دارد که عرف با تصرّف در یکی یا هر دو، تنافی را بگاهی بین دو خطاب تناف

اب با خط« رالفقی اکرم»چنین جمعی نیز عرفی بوده و عرف در این مورد مرجعیّت دارد. به عنوان مثال خطاب 

طاب دوم و خاشته اللت دتنافی دارد؛ زیرا خطاب اول بر وجوب اکرام زیدِ فقیرِ فاسق د« التکرم الفقیر الفاسق»

قیر غیر ورد فمبر عدم وجوب اکرام وی داللت دارد. عرف با تصرّف در خطاب اول، وجوب اکرام را فقط در 

 داند. این فهم عرفی نیز مورد قبول بوده و عرف در این موارد مرجع است.فاسق ثابت می

حث ادلّه از آنها ب باشند که در مبحث تعارضمی« حکومت»و « تخصیص»و « تقیید»از موارد جمع عرفی 

 شود.خواهد شد. این تصرّف عرفی مورد قبول بوده و در شریعت از آن استفاده می

 

                                                           

شد که مفهوم از  م شرط گفتهث مفهوو کالم نیست )در بح . اوالً نظر مختار انکار مفهوم شرط است؛ و ثانیاً اگر هم مورد قبول باشد مدلول لفظ1

 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

یق بر مصاد تطبیق سنّت(، تبیین مفهوم به دست عرف بوده و برایعناوین موجود در خطابات )اعمّ از قرآن 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 مصددیق آنها نباید به عرف رجوع شود بلکه باید به عقل رجوع شود. پس اگر کاردر تعیین مصا

ته یرون ریخد و بشرب باشد و مصداق عقلی نباشد، حرام نیست )به عنوان مثال اگر خمر در دهان چرخانده شو

یت نمود. عقل تبع ید ازباشود، ممکن است عرفاً مصداق شرب بباشد، امّا عقالً مصداق نیست(؛ زیرا در این موارد 

ه مایعی ک مثال همینطور اگر چیزی مصداق عرفی خمر باشد و مصداق عقلی خمر نباشد، حرام نیست )به عنوان

 حالت بین خمر و خلّ داشته باشد، ممکن ست عرفاً خمر باشد، امّا عقالً خمر نیست(.

 مرجعیّت عقل در تطبیقات

ف رجوع باشد. یعنی در فهم مفاهیم به عرصادیق مرجع میبین علماء معروف شده که عقل در تعیین م

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 شدن را یک کیلو دانسته، امّا عقل آن را یک کیلو نمیپس عرف آ

ظر عرف در ن صورت شسته شود امّا به مقدار سر سوزنی از آن مرطوب نشود، غُسل باطل است؛ زیرا هرچند

ر دل اینکه مین مثاهت. نظیر محقّق شده اس« غَسل بعض الوجه»تحقّق یافته، امّا به دقّت عقلی « غَسل الوجه»

ا دانند؛ زیرمی غُسل اگر تمام بدن شسته شود جز سر سوزنی از بدن، در این مورد فقهاء آن غُسل را باطل

 هرچند عرفاً تمام بدن شسته شده، امّا عقالً بعض بدن شسته شده است.

کند. عالوه بر امثله تعیین می اند که مصادیق را عقلدر نتیجه فقهاء در فتوا نیز ملتزم به این مطلب شده

فوق، گفته شده اگر آبی یک گرم کمتر از مقدار کرّ باشد )مراد همان مقدار واقعی کرّ است که مورد اختالف 

است(، معتصم نخواهد بود؛ و یا اگر یک میلیمتر کمتر از چهار فرسخ سفر نماید، نمازش تمام است؛ و یا اگر یک 

اش باطل است؛ و یا اگر یک میلیمتر کمتر از هفت شوط کامل طواف نماید، روزهثانیه به غروب افطار نماید، 

 .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 

برند. پس باید برای فهم معنای عرفی رفیه به کار میمطلب همان سیره عقالست که الفاظ را با توجه به معانی ع

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 

، مفهوم خمر را حرام ننموده بلکه مصداق آن را حرام نموده است. چیزی که عرف با «الخمر التشرب»خطاب 

تسامح مصداق خمر بداند، حقیقۀً مصداق خمر نیست تا حرام باشد. مثال دیگر اینکه شارع مفهوم یک مدّ را 

 مصداق یک مدّ نیست. طلب ننموده بلکه مصداق یک مدّ را طلب نموده، در حالیکه یک گرم کمتر از مدّ، حقیقۀً

در مثال شوط نیز همینگونه است که شارع مصداق هفت شوط را طلب نموده، که اگر یک میلیمتر کمتر باشد، 

 حقیقۀً 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

شود، و در استدالل گفته شد زیرا مصداق عرفی که عقالً مصداق نیست! امّا ق عرفی تطبیق نمیشود و بر مصدا

 سوال این است که چرا باید هر عنوانی بر مصداق عقلی تطبیق شود؟

 

 دلیل دوم: تعیین محکی عناوین با كمك مناسبات كالم

توان آن را د امّا موجّه بوده و میباشرسد این مطلب )که تطبیق به دست عقل است( مدلّل نمیبه نظر می

شود. نامیده می« محکی»توضیح داد. به عنوان مقدمه تمام عناوین مأخوذه در خطابات مشیر به شیئی هستند که 

یعنی ممکن نیست یک عنوان در کالم، محکی نداشته باشد، و تمام مطالب کالم مربوط به محکی عنوان است. در 

 خمر به افراد و مصادیق خمر اشاره دارد. عنوانِ« 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 

دارد. احتمال دوم )اشاره به مصادیق عرفی( مسلّماً صحیح نیست؛ زیرا  عرفی اشاره دارد؟ هر سه احتمال وجود

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

مشارالیه و محکی یک عنوان هرگز به کمک مفهوم نیست، بلکه به کمک مناسبات کالم و کاربردهای کالم است. 
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متفاوت است. یعنی هرچند « االنسان کلیٌ»و « االنسان یموت»به عنوان مثال محکی عنوان انسان در دو جلمه 

، و در جمله دوم «افراد انسان»جمله اول  انسان در هر دو جمله به یک مفهوم به کار رفته، امّا محکی انسان در

کند، بلکه از قرائن دیگر کالم است. بنابراین مفهوم انسان کمکی به تعیین محکی عنوان انسان نمی« مفهوم انسان»

 باید محکی تشخیص داده شود.

 از دقّی آیا محکیِ عنوان خمر افراد دقّی است یا اعمّ « التشرب الخمر»با توجّه به مقدمه فوق، در خطاب 

ق دقّی است. یعنی اگر مراد اعمّ از ای در کالم نباشد، ظهور اولی در مصادیرسد اگر قرینهو عرفی؟ به نظر می

افارد دقّی و عرفی باشد، باید قرینه وجود داشته باشد؛ زیرا مصادیق عرفی به دقّت اصالً مصداق نیستند. این 

را قصد نماید، باید یک نحوه قرینه در کالم خود قرار دهد. به  ظهور مبتنی بر سیره عقالست که اگر متکلم اعمّ

عنوان مثال در غَسل وجه نیز عنوان ممکن است اشاره به مصداق دقّی و یا اعمّ از مصداق دقّی و عرفی داشته 

سد ررسد اشاره به جامع مصداق دقّی و عرفی دارد. همینطور به نظر میباشد، که بر خالف نظر مشهور به نظر می

اشاره به جامع بین مصداق عرفی و دقّی شده، که باید حداقلّ یک کیلوی عرفی باشد. « 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 

کند که به 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 2ی تطبیق در این موارد نیز باید به عرف رجوع شودشود؛ امّا مواردی استثناء شده که گفته شده برا

 به عنوان استثناء ذکر شده که باید بررسی شوند:
                                                           

شود هزار گرم، می« کیلو»لغوی  اند. یعنی معنای. البته در مباحث بعدی خواهد آمد که مصداق دقّی و اعمّ به لحاظ معنای لغوی سنجیده شده1

نسبت به معنای لغوی مصداق « گرم 999»باشد. بنابراین هم می« گرم 999»است که شامل « حدود هزار گرم»امّا معنای عرفی آن همان 

 .عرفی بوده، امّا نسبت به معنای عرفی مصداق دقّی است. در باب محاورات معانی عرفی مالک است نه معانی لغوی

، 5حث االصول، ج؛ مبا121، ص6ری از این موارد را شهید صدر در بحث استصحاب مطرح نموده است: بحوث فی علم االصول، ج. بسیا2

 .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 ت که در عروق حیوان جریان دارد. فرض شود یک نقطه کوچکهمان مایعی اس« 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

 ساخته که کمّیت آن باید مقداری باشد که قابل رؤیت است.

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 

ر این موارد معنای عرفی اضیق از معنای لغوی است )یعنی باید از نظر کمّیّت به مقداری باشد نخواهد بود. پس د

 .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، د آمدییر یافته و مفهوم جدید عرفی به وجوو معنای لغوی معیار نیست. بنابراین اگر مفهوم تغ

فهوم رای مبمفهوم عرفی جدید خواهد بود. دم کوچک که با چشم عادی قابل رؤیت نیست، حقیقۀً مصداقی 

دم، نه  هوم عرفیای مفعرفی دم نیست. پس در این مورد نیز باید به مصداق دقّی رجوع شود، امّا مصداق دقّی بر

 استثنای از مرجعیّت عقل باشد.اینکه 

 

 استثناء دوم: غفلت عرف حتی در صورت تنّبه

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»وجود از نظر عرفی این اسب مصداقی برای مفهوم 

داند. مثال دیگر می« واحد»پذیرد و آن را مصداق این اسب نسبت به ده سال قبل تغییر نموده، باز هم نمی

                                                           

، و عندئذ ضیّق المفهومتو ذلك ألنّ المسامحات العرفیة فی التطبیق قد تسری إلى المفهوم، و توسّع أو :»530، ص5. مباحث االصول، ج1

فی التطبیق فی  محات العرفیل مساو ما نحن فیه من هذا القبیل، فلیست المسامحة العرفیة فی التطبیق فی المقام من قب تکون متّبعة ال محالة،

اء صغار من الدم ال ا توجد أجزا حینماألوزان و المقادیر، و إنّما هی من قبیل مسامحة العرف فی ماهیة األشیاء، حیث ینکرها عند ضئالتها، فمثلً

الدم ال یشمل  أصبح مفهومففهوم، جهر ینکر العرف وجود الدم؛ لعدم إدراكه للمصداق، و هذا المسامحة فی التطبیق ساریة إلى المترى إلّا بالم

 «.إلّا ما یکون واجداً لدرجة مخصوصة من الحجم تُرى بالعین المجرّدة
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بیند، در می« واحد»داق مفهوم درختی است که نهال بوده و امروز درخت بزرگی شده است. عرف آن را مص

کند که . عرف چنین چیزی را قبول نمی1حالیکه تمام اجزای نهال تغییر کرده و مقداری نیز به آن اضافه شده است

های آن تغییر کرده، باز این درخت همان نیست و یا این حیوان همان نیست. یعنی هرچه تنبّه داده شود که سلول

 .2این موارد نیز باید برای تطبیق مصادیق به عرف رجوع شود هم منکر وحدت نیست. پس در

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(.« واحد»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»شود. به عنوان مثال فرض شود یک ماشین در حین حرکت از نقطه ل وجود نمیتبدّ

د حرکت که چنصورت تدریجی تمام یا اکثر اجزایش تغییر یابد، در این صورت یک حرکت محقّق شده نه این

یر زایش تغیت اجن حرکباشد. انسان نیز نظیر ماشین است و اگر فرض شود یک انسان حرکتی دارد که در طول آ

شود هرچند مقوّم حرکت همان متحّرک است. یعنی متحرّک یابد، در این صورت نیز یک حرکت محقّق میمی

 متحرّک، با تغییر )در اینکه ممکن است« حرکت»به « متحرّک»تغییر کرده امّا حرکت تغییر نکرده است. وزان 

ه بر نتیجه د(. دشود با تغییر موجود، وجودی واحد باشحرکت واحد باشد(، وزان موجود به وجود است )که می

نیز صادق  حقیقۀً 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 مد است که تغییری نمی. البته مثال به انسان زده نشد، زیرا در فلسفه گفته شده انسان دارای نفس مجر2ّ

 قائلند که نفس ناطقه ندارد.

واضحة التی یعترف العرف بکونها مسامحة، كما المسامحة ال -1 إنّ المسامحة فی التطبیق على قسمین:...  :»530، ص5. مباحث االصول، ج3

 مثقال، لکنّه لو سُئلقلّ عنها بیلى ما ا على مسافة أقلّ من الفرسخ بمقدار شبر، و االوقیّة عفی مسامحته فی الوزن و المقدار. فیطلق الفرسخ مثلً

تّبعة فی الحکم مسامحته م  تکونالالعرف عن أنّ هذا هل هو فرسخ أو اوقیة بالضبط لقال: ال، و قال: إنّما هو كذلك تقریباً. و فی هذا القسم 

لنا لوحدة ان تنزّاونها مسامحة، و مسامحته فی تطبیق مفهوم لتی تَعبرُ على العرف و ال یلتفت إلى كالمسامحة ا -2 الشرعی، و ال تکون حجة.

سامحة، بخالف مرف بأنّها ا هو ععن دعوى سرایتها إلى المفهوم فال أقلّ من كونها من هذا القبیل، أی: إنّها سنخ مسامحة ال یعترف العرف بم

ه نعم، هو عین الضبط یقول:بالسنین  فلو سُئل العرف أنّ هذا الجبل هل هو عین الجبل الذی كان قبل مئات مسامحته فی ما یقلّ عن الفرسخ بشبر،

م یؤثّر فی فه -لمفهومرض عدم سرایته إلى ابالرغم من ف -بالضبط، فی حین أنّنا نعلم بتبدّل كثیر من أجزائه، و هذا النوع من المسامحة

 «.المقصود من األلفاظ، و یکون حجّة



 838.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

388 

 

 استثناء سوم: افراد مسامحی یك مفهوم

را از روی تسامح فرد  شود گاهی نیز بالعکس عرف چیزیگاهی برای یک عنوان، افراد مسامحی پیدا می

بیند که داللت بر فرد مسامحی نیز بیند. عرف در اثر تکرار آن افراد مسامحی، یک اطالق مقامی میعنوان نمی

شود. خاک همراه در شرع حرام است، که شامل تراب موجود در گندم هم می« تراب»دارد. به عنوان مثال اکل 

شود. به عنوان مثال یک کیلو نان، دارای پنج گرم یا دو گرم یشود و سپس خورده مگندم 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. لت بر جواز اکل آن دارد. یعنی از اطالق مقامی استفاده میدال

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، این استثناء نیز صحیح نیست؛ زیرا به نظر می

 کند اکل نانمینمصداق آن شیء نخواهند بود. به عنوان مثال بخش زیادی از نان، آب است؛ امّا عرف قبول 

اً واقع تراب نیزهمان شرب آب است. پس معنای عرفی آب شامل آب مستهلک در نان نیست. معنای عرفی 

 شود.شامل تراب در نان نیست. بنابراین در این مورد نیز تطبیق دقّی داده می

 

 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 إِآذینَ یا أَیُّهَا الَّ»ر تطبیق عرفی بوده است. به عنوان مثال آیه شریفه متشرّعه در آنها ب

اند نموده استفاده یه شریفهآبرای وضوء داللت دارد. فقهاء از این « غَسل الوجه»بر لزوم « فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم

باشد،  داشته چند بسیار کوچک و به مقدار سر سوزن( وجودباید غَسل شود، و اگر مانعی )هر« 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

صحاب فی االست رضى بإجراءیم یکن هنا سنخ مسامحة ال یلتفت هو إلیها، و ال یعتبرها مسامحة ینعقد فی المقام إطالق مقامی، فإنّ الشارع لو ل

لك ینعقد وارد، و كذلك المموارد الوحدة العرفیة لکان علیه أن ینبّه على ذلك؛ ألنّ العرف بصرف طبعه سوف یعمل بدلیل االستصحاب فی ت

فی تلك  االستصحاب ا أجرىاإلطالق المقامی إلخراج الموارد التی تکون الوحدة فیها عقلیة فحسب، من باب أّن العرف لو خلّی و طبعه لم

 «.لموارد، فلو لم یکن الشارع راضیاً بذلك لکان علیه التنبیه، فهذا الوجه یثبت المدّعى بکال جانبیها
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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

پای انسان چرک شده و آب به پوست پا در غُسل نرسد، وضوء و غُسل صحیح خواهد بود. دلیل فقهاء تمسّک 

به سیره متشرّعه در زمان ائمه علیهم السالم است که هنگام وضوء یا غُسل چرک زیر ناخن یا زیر پا را پاک 

ار شستن شد(. عرف این مقدواصل می اند )اگر سیره بر پاک کردن این موارد بود، باید نقل شده وکردهنمی

داند. این سیره متشرّعه، بر امضاء می« غَسل البدن»دانسته و این مقدار شستن پا را « غَسل الوجه»صورت را 

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»باشد؛ زیرا در آیه شریفه از عنوان ن استثناء نیز صحیح نمیرسد ایبه نظر می

؛ لذا اگر مقدار جزئی از صورت شسته نشود و در آن مانع وجود داشته باشد، باز «غَسل تمام الوجه»نه عنوان 

ر اندک، مصداق محقّق شده است. به عبارت دیگر ثابت نیست با وجود یک مانع بسیا« غَسل الوجه»هم 

 محقّق شده است.« غَسل الوجه»محقّق شود، بلکه واقعاً و به دقّت « 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 

 

 رجعیّت عقل در تمام موارد تطبیق بر مصادیقبندی: مجمع

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»تواند اعتراض کند که ک کیلو مراد است. شاهد اینکه آمر نمیبلکه حدود ی« 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 

ا حجج و امارات است. بحث سیره از این مبحث به پایان رسید. مقصد ششم از مباحث اصولی مرتبط ب

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

اصولوین از قطع )که  شود.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 مشهوراماره نیست( بحث کرده

شود حجیّت اطمینان واضح بوده لذا از آن بحثی نشده؛ امّا حجیّت اطمینان واضح نبوده و از حجّیت ظهور )که در 

 نیست.تر علم اصول از آن بحث شده( واضح

 شود:بحث از اطمینان در چند جهت مطرح می

 

 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 

یعنی یاد خدا آرامش نیز به معنای لغوی به کار رفته « أال بذكر اهلل تطمئنّ القلوب»و در آیه شریفه « استأنس

 دهد.ضمیر 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

است. یعنی برای درجات احتمال، نامگذاری شده که نامِ احتمال « درصد 99»الً احتمال یک درجه کمتر از آن مث

 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»درجات قوی ظنّ، اطمینان است مانند احتمال 

 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»نامیده شده، و از احتمال 

 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: 

و یرتفع به التزلزل، ال العلم البرهانی الذی ال یحتمل فیه الخالف عقال. و مرادنا ب  عادی الذی یحصل به االطمئنانالعلم ال

)الظن( ما یحتمل فیه الخالف احتماال واضحا یعتنی به العقالء، فال یجامع هذا الظن مع االطمئنان فی حال، فیصیر حکمه 

همان جامع بین اطمینان و قطع است؛ زیرا « علم عادی»ل از ؛ توضیح اینکه مراد علمای اصو1«حکم الشك

 مدّعی هستند معنای عرفی علم غیر از معنای اصطالحی علم است )که این ادّعا دور از ذهن نیست(.

و لکن الصحیح كفایة االطمئنان بالزوال ألنه یقین عقالئی و »ب. مرحوم محقّق خوئی در شرح عروه فرموده: 

فی لسان أهل المحاورة و العامّة، كما أنه یقین بحسب اللغة، ألن الیقین من یقن بمعنى سکن و ثبت كما یطلق علیه الیقین 

؛ پس ایشان 2«أن االطمئنان بمعنى سکن و استقر فهو یقین لغة و عرفاً و إن كان بحسب االصطالح ال یطلق علیه الیقین

 در کالم ایشان همان اصطالح اصولی است.« االصطالحبحسب »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 كشفها على حساب االحتمال، نؤدّی تارة إلى القطع بالدلیل الشرعّی، و اخرى إلى قیمة 

ة، و لکن تناظرها فی الطرف المقابل قیمة احتمالّیة معتّد بها، و ثالثة إلى قیمة احتمالیّة كبیرة تقابلها فی احتمالیّة كبیر

الطرف المقابل قیمة احتمالیّة ضئیلة جدّا، و تسمّى القیمة االحتمالیّة الکبیرة فی هذه الحالة باالطمئنان، و فی الحالة السابقة 

ت نفسانی مانند قطع و ظنّ بر اثر منطق حساب احتماالت است. ایشان نیز ؛ در نظر ایشان تمام حاال3«بالظن

 گذارد.داند و نامِ ظنّ بر آن نمیرا فقط اطمینان می« درصد 99»احتمال 

 

 18/09/96  40ج

 تعریف اطمینان

ء به الاینکه عق رسد دو رکن در اطمینان وجود دارد: اول اینکه احتمالی قریب قطع باشد؛ و دومبه نظر می

ی د در برخآید، هرچناحتمال خالف آن اعتناء نکنند. این دو رکن برای اطمینان از کالم مشهور به دست می

یند.(. در تناء نماید اعکلمات به آن تصریح نشده است )در تعبیر اکثر علماء آمده که عقالء به احتمال خالف نبا

اده دل توضیح ا مثابز فقط رکن دوم وجود دارد، که برخی موارد فقط رکن اول وجود دارد، و در برخی موارد نی

 شود:می

                                                           

 .202، ص2. العناوین الفقهیۀ، ج1

 .403، ص6. موسوعۀ 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»

ول وجود دارد، امّا رکن دوم برای تحقّق اطمینان نیست. پس به چنین احتمالی هرچند بسیار پس هرچند رکن ا

شود؛ شود )توضیح اینکه به چنین احتمالی در علم اصول، اطمینان گفته نمیقریب به قطع است، اطمینان گفته نمی

رسد در این مورد نیز ه نظر میو حتی به لحاظ عرفی نیز معلوم نیست در این مورد اطالق اطمینان شود. یعنی ب

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»از آنها سمّ باشد. عقالء در این موارد به احتمالِ نظیر اینکه اگر صد اناء باشند که یکی 

 کنند.نمی

نوشد و حاضرند تشنگی را تحمّل نماید امّا آب تلخ را ها آب تلخ نمیب. فرض شود زید و نوع انسان

این  احتمال تلخی در آن باشد، در« درصد 10»شیرین باشد، و « درصد 90»شرب نکنند. اگر آبی به احتمالِ 

شود. اعتناء نمی« درصد 90»کنند. یعنی به احتمال خالفِ صورت زید یا عقالء یا عرف چنین آبی را شرب می

 اطمینان نیست؛ زیرا رکن اول را نداشته و قریب به قطع نیست.« درصد 90»در اینگونه موارد احتمال 

احتمالی که همراه یکی بدون دیگری باشند، و به بنابراین هر دو رکن برای تحقّق اطمینان مورد نیاز می

هر احتمال قریب به قطعی است كه عقالء به »شود. پس اطمینان باشد، در اصطالح اصولی اطمینان گفته نمی

 «.احتمال خالف آن اعتناء نکنند

 تقسیمات اطمینان

بحث ما  تقسیمات متعدّدی برای اطمینان مطرح شده که دو تقسیم بسیار مهمّ بوده و سائر تقسیمات در

 شود:اثری ندارند، لذا به ذکر همان دو تقسیم اکتفاء می

 

 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.

ان نوعی: اطمینانی که سبب آن در اکثر افراد، موجبِ اطمینان است. به عنوان مثال اگر سه فرد الف. اطمین

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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سبب آن در اکثر افراد موجب اطمینان نیست. به عنوان مثال فردی ب. اطمینان شخصی: اطمینانی که 

بسیار حُسن ظنّ دارد به نحوی که اگر یک انسان مجهول به وی خبر از عدالت زید دهد، اطمینان به عدالت زید 

بر باشند که از خها ترکیبی از حُسن ظنّ و سوء ظنّ میکند. این اطمینان شخصی است زیرا اکثر انسانپیدا می

 رسند.شخص مجهول، به اطمینان نمی

پس تقسیم اطمینان به شخصی و نوعی، با توجّه به سبب به وجود آورنده اطمینان است. این تقسیمِ 

 اطمینان در مباحث حجّیت کاربرد دارد.

 

 تقسیم دوم: عرفی و غیرعرفی

نان است. یعنی سبب تقسیم اطمینان به عرفی و غیرعرفی نیز )مانند تقسیم اول( به لحاظ سبب اطمی

 باشد.« غیرعرفی»یا « عرفی»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 ها از اخبار یک ثقه به اطمینان نمییرا نوع انسانشخصی است، ز

خبر متعارف است. مثال دیگر اینکه اطمینان حاصل از اخبار پنج ثقه، اطمینان نوعی و عرفی است. اطمینان 

را اطمینان از سبب متعارف نوعی است، زیرا خبر پنج ثقه در اکثر افراد موجب اطمینان است؛ و عرفی است، زی

 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 

ه در نوع افراد موجب اطمینان نیست؛ و غیرعرفی است، زیرا تناسبی بین اطمینان شخصی است، زیرا استخار

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 

 رسیدند؛ و غیرعرفی است، زیرا رمل امری نامتعارف است.می

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

طمینان اختالفاتی وجود دارد. مشهور علماء قائل به حجّیت اطمینان هستند هرچند در نحوه حجیّت ا

مرحوم آقا ضیاء عراقی از بین معاریف، در مباحث فقه فرموده اطمینان حجّت نیست. مرحوم سید یزدی در 

کتاب عروه برای امام جماعت شرائطی مطرح نموده که یکی از آنها عدالت امام جماعت است. سپس ایشان 

. مرحوم آقا ضیاء به این کالم 1اطمینان از خبرِ عدلِ واحد است طُرُق ثبوت عدالت را ذکر نموده که یکی از آنها

؛ پس ایشان 2«فی االكتفاء 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

 

 قول اول: حجّیت ذاتی اطمینان

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 

نطور که مخالفت تکلیف مقطوع در نظر عقل موجب استحقاق عقوبت است، مخالفت تکلیف معذّر است. پس هما

به نیز نزد عقل موجب استحقاق عقوبت است. یعنی در نظر عقل تفاوتی بین حجّیت قطع و اطمینان نیست. مطمئنٌّ

یعنی حجّیتی که )مراد از شرعی بودنِ حجّیت در این مباحث، تشریع و جعل حجّیت است نه حجّیت در شریعت؛ 

 .3نیاز به تشریع و جعل دارد هرچند از سوی عقالء تشریع شده باشد(

شهید صدر نیز این قول را مطرح نموده و توضیح داده که تفاوت اطمینان و قطع در این است که سلب 

اتیّة عقال تنجیزا و و أمّا االطمئنان فقد یقال بحجّیّته الذ»حجّیت از قطع ممکن نبوده، امّا از اطمینان ممکن است: 

تعذیرا كالقطع، بمعنى أّن حقّ الطاعة الثابت عقال كما یشمل حالة القطع بالتکلیف كذلك یشمل حالة االطمئنان به، و كما 

                                                           

ذا حصل من إان فی االطمینلة بعدالته و حصل االطمینان كفى، بل یکإذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدا:»190، ص3. العروۀ المحشّی، ج1

 «.شهادة عدل واحد

 .190، ص3. العروۀ المحشّی، ج2

ل أو تبع به العقیلمالك الّذی و الّذی نراه فی حجیة االطمئنان انها على حد حجیة العلم القطعی، بمعنى ان ا:»186، ص4. منتقی االصول، ج1

بة الحکم نحفاظ مرتالرع عنه نعم یختلف االطمئنان عن القطع فی جواز ردع الشا و المالك الّذی یتبع به االطمئنانالعقالء القطع بعینه ه

 «.الالزم فی ردعه عن العمل بالقطع الظاهری معه: فال یلزم التناقض
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ال یشمل حالة القطع بعدم التکلیف كذلك ال یشمل حالة االطمئنان بعدمه، فإن صحّت هذه الدعوى لم نکن بحاجة إلى 

 ؛1«الطمئنان، مع فارق: و هو إمکان الردع عن العمل باالطمئنان مع عدم إمکانه فی القطع كما تقدّمتعبّد شرعیّ للعمل با

 

 نقد و بررسی قول اول

بما هو » رسد حجّیت ذاتی اطمینان تابع مبنای در حجّیت قطع است. توضیح اینکه اگر قطعبه نظر می

ن ه اطمیناکح است نظر مختار در بحث قطع(، واض حجّت نباشد و معذّریت و منجّزیت نداشته باشد )طبق« 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 بیند. یعنی همانطور که عقل حکم مینمی« بهمئنٍّتکلیف مط»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 قطع حجّت نیست؛ ا« بما هو قطعٌ»الزم است که طبق نظر مختار، قطع توضیح این نکته نیز 

هد بود. نجّز خواقالء محجّت است. یعنی اگر قطع به تکلیفی وجود داشته باشد، آن تکلیفِ مقطوع نزد ع« احتمالٌ 

ال همان ی احتملمنجّز 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 »قطع است( وجود ندارد. با این توضیح اطمینان نیز 

 کند.حکم می در مخالفت تکلیف محتمل

 

 ذاتی بودنِ حجّیتِ اطمینان

نی حجّیت پس همانطور که گفته شد اگر قطع حجّت عقلی باشد، اطمینان نیز حجّت عقلی خواهد بود. یع

اطمینان نیز مانند حجّیت قطع، عقلی است )نه جعلی و شرعی(؛ امّا ذاتی بودنِ حجّیت اطمینان، وابسته به معنای 

حجّیتی باشد که نیاز به جعل و تشریع ندارد، حجیّت اطمینان نیز ذاتی « حجّیت ذاتیه»است: اگر مراد از « ذاتی»

راد حجّیتی باشد که اوالً نیاز به جعل ندارد و ثانیاً قابل سلب نیست، خواهد بود زیرا نیاز به جعل ندارد؛ و اگر م

 .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 حجّیتا شاید بتوان گفت مراد آنها معنای دوم بوده یعدر ذهن علماء نبوده، امّ« 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 راحجّیت از اطمینان است که سلب حجّیت از قطع جائز نیست. یعنی شارع می

 نماید.

 رسد جواز سلب حجّیت از اطمینان، وابسته به مبانی مختلف در سلب حجّیت قطع است:به نظر می

حث قطع گفته شد اوالً قطع الف. حجّیت قطع در نظر مختار، قابل سلب است؛ زیرا همانطور که در مبا

حجّت نیست؛ و ثانیاً اگر حجّت باشد حجیّت آن شرعی است )یعنی نیازمند جعل است(؛ و ثالثاً اگر هم قطع 

حجّیت عقلی داشته باشد، هیچ محذوری )نه ثبوتی و نه اثباتی( در سلب حجیّت از آن وجود ندارد. با توجّه به 

 ممکن است.این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان نیز 

ب. سلب حجّیت قطع در نظر شهید صدر، استحاله ثبوتی ندارد بلکه محذور اثباتی دارد. یعنی مولی این 

تواند به عبد واصل نماید )نظیر تکلیف ناسی که مشکل ثبوتی ندارد امّا قابل ایصال به ناسی نیست(. سلب را نمی

زیرا محذور اثباتی )که در سلب حجّیت از قطع بود(  با توجّه به این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان ممکن است

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.

لفتِ تکلیف مقطوع معصیت ج. سلب حجّیت از قطع در نظر مشهور، دارای محذوری ثبوتی است؛ زیرا مخا

بوده، و شارع اگر حجّیت قطع را سلب نماید، ترخیص در معصیت داده است. ترخیص معصیت نیز قبیح است که 

شود. با توجّه به این مبنا، سلب حجّیت از اطمینان نیز ممکن نیست؛ زیرا همان محذور ثبوتی از شارع صادر نمی

به نیز معصیت بوده و ترخیص در مخالفت چنین تکلیفی نیز قبیح خواهد 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 

قبول نیست(.  ذاتی است؛ در نظر مختار این قول صحیح نیست؛ زیرا اشکال مبنایی دارد )حجّیت قطع نیز مورد

اند(، که اشکال آن از مشهور نیز این نظر را قبول ندارند )هرچند مبنا را قبول داشته و حجّیت قطع را پذیرفته

 مباحث آینده روشن خواهد شد.
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 قول دوم: حجّیتِ جعلی اطمینان

ر جعلی و ظر مشهون دانند مطلقاً، امّا حجّیت اطمینان درمشهور قریب به اتّفاق علماء اطمینان را حجّت می

ط سیره ول فققتشریعی است. یعنی حجّیت اطمینان به وزان حجّیت خبر ثقه و حجّیت ظهور است. دلیل این 

 شود:کتفاء میاکنند. به نقل سه قول از مشهور عقالست، یعنی هیچ اشکالی نیست که عقالء به اطمینان عمل می

یق عقالئی یعتمد علیه العقالء كما یعتمدون على العلم مع انّ االطمئنان هو طر... »مرحوم میرزا فرموده: 

 ؛1«الوجدانی، و یکتفون باالطمینان فی كلّ ما یعتبر فیه اإلحراز

لعلّه أراد بالظن القوی الظن غیر البالغ مرتبة االطمئنان المعبّر عنه بالعلم »مرحوم محقّق خوئی نیز فرموده: 

وهوماً غایته و ال یعتنی به العقالء، و إلّا فهو حجة عقالئیة یعتمد علیه العقالء العادی العقالئی الذی یکون احتمال خالفه م

 ؛2«فی جمیع أُمورهم و لم یردع عن عملهم هذا فی الشریعة المقدسة

و أّما االطمئنان فقد یقال بحجّیّته الذاتیّة عقال تنجیزا و تعذیرا كالقطع، بمعنى أنّ حقّ »شهید صدر هم فرموده: 

ثابت عقال كما یشمل حالة القطع بالتکلیف كذلك یشمل حالة االطمئنان به، و كما ال یشمل حالة القطع بعدم الطاعة ال

التکلیف كذلك ال یشمل حالة االطمئنان بعدمه، فإن صّحت هذه الدعوى لم نکن بحاجة إلى تعبّد شرعیّ للعمل 

عدم إمکانه فی القطع كما تقدّم، و إن لم تصحّ هذه  باالطمئنان، مع فارق: و هو إمکان الردع عن العمل باالطمئنان مع

الدعوى تعیّن طلب الدلیل على التعبّد الشرعیّ باالطمئنان. و الدلیل هو السیرة العقالئیّة الممضاة بداللة السکوت. و فی 

تراض القطع بهذین مقام االستدالل على حجّیّة االطمئنان شرعا بالسیرة العقالئیّة مع سکوت الشارع عنها، ال بدّ من اف

 ؛3«الركنین، و ال یکفی االطمئنان، و إلّا كان من االستدالل على حجّّیة االطمئنان باالطمئنان

 

 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« ثقه خبر»و « ظهور»اند لذا اطمینان را یکی از امارات مانند قبول نمودهمشهور علماء این نظر را 

در استدالل برای اثبات حجّیت جعلی برای اطمینان، یک مغالطه وجود دارد. گفته شد دلیل این قول سیره 

همه مردم )عرف  کنند. در این مطلب تردیدی نیست که همه عقالء بلکهعقالست یعنی عقالء به اطمینان عمل می

کنند، امّا بحث در حجّیت اطمینان است. یعنی عمل به اطمینان مورد قبول است امّا عمل عامّ( به اطمینان عمل می

                                                           

 .548، ص2. فوائد االصول، ج1

 .159، ص3. موسوعۀ االمام الخوئی، ج2

 .282، ص1. دروس فی علم االصول، ج3
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به آن دلیل بر منجّزیت و معذّریت اطمینان نیست. پس بین عمل به اطمینان و حجّیت اطمینان خلط شده است. 

 جّیتی ندارد:دو شاهد وجود دارد که اطمینان نزد عقالء ح

 

 شاهد اول بر عدم حجّیت اطمینان نزد عقالء و مردم

کنند. به عنوان مثال اینگونه نیست که کسی عقالء 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 رات عرفیه هیچگاه احتجاج به علم و اطمینان نمیمحاو

 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 « مدرسه بروی

 کنند.پس احتجاج به علم و اطمینان می«. دانستیتو که می»کنند به اینکه مؤاخذه می

کنند، به عنوان احتمال هم احتجاج میمنجّز تکلیف است. لذا به « احتمال»پاسخ این است که نزد عقالء 

دانند ؛ پس احتمال را منجّز تکلیف می«دادی درس باشد پس چرا نیامدی؟تو احتمال می»شود مثال گفته می

و هر احتمالی منجّز تکلیف « ظنّ »و « اطمینان»و « علم»مگر معذّری بر خالف آن باشد. در نظر مختار نیز 

 باشد.منجّزیتِ احتمال می است، امّا منجّزیت آنها از باب

شود اینکه احتجاج عرف در دو مقام است: مقام تنجیز و شاهد دیگری که موجب تقویت شاهد اول می

و یا « کنداین یخچال بسیار خوب کار می»تعذیر؛ و مقام غیر تنجیز و تعذیر؛ به عنوان مثال اگر کسی بگوید 

، «کندگیری نمیبه فالنی رأی دارد زیرا مدیری است که سختباید »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

در نتیجه نزد مردم اصالً علم جامع بین قطع و اطمینان، حجّت نیست؛ امّا خداوند متعال طوری انسان را 

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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 مینان نزد عقالء و مردمشاهد دوم بر عدم حجّیت اط

شود. علماء می مطرح شاهد دومی نیز بر عدم حجّیت علم نزد عقالء وجود دارد که با بیان کالمی از علماء

کته دانند. همه علماء در این ندانند و حجّیت قطع را عقلی، و حجّیت اطمینان را جعلی میعلم را حجّت می

فر، لمِ یک نیست عجّت است یعنی فقط بر عالم حجّت است. ممکن ناتّفاق نظر دارند که علم فقط بر یک نفر ح

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؛ زید دهد، این اخبار حجّت بوده و آثار شرعی عدالت زید بار می ای خبر از عدالتبنابراین اگر ثقه

امّا اگر خبر از عدالت زید نداده بلکه خبر از قطع خودش به عدالت زید دهد، این اخبار حجّت نبوده و آثار 

ه یقین ثقه دارد، ک« یقین به عدالت زید»داده و « خبر از یقین»شود؛ زیرا در این مورد شرعی عدالت زید بار نمی

به عدالت زید برای دیگران حجّت نیست؛ و اخبار از یقین ثقه نیز اثر شرعی برای دیگران ندارد. نکته تفاوت این 

 .1دو نحوه از اخبار این است که در سیره عقالء خبر از واقع حجّت بوده، امّا خبر از اعتقاد حجّیتی ندارد

ته اقت وی گفدانند. برای استدالل بر وثرا ثابت نمی« دسهل بن زیا»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

اند که کثرت نقل شود سهل بن زیاد، ثقه است؛ برخی پاسخ این استدالل را اینگونه دادهثابت می کرده باشد. پس

دت نقل، شها کند، که برای دیگران حجّت نیست. یعنی کثرتمرحوم کلینی از اعتقاد وی به وثاقت سهل کشف می

 هم« ل دارمقین به وثاقت سهمن ی»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 میاثبات وثاقت سهل برای دیگران نمی

 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 نمیتواند به زید اقتداء نماید که اطمینان به عدالت زید پیدا کند، و اگرننموده، 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 ای از عدول به زید اقتدشود(؛ امّا اگر عدّهید محسوب نمیدیگران حجّت نیست )یعنی اخبار به عدالت ز

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 ارتکاشده . فقهاء متوجّه این مطلب1

 از استدالالت آنهاست.
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جّت حرای عالم شود در ارتکاز علماء، علم هر شخص فقط ببه این امثله و نظیر آنها، معلوم می با توجّه

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 جو ه لم بودهحجّیت علم و اطمینان است؛ زیرا اگر علم حجّت باشد، هم حجّت عقلی برای خودِ عا

بر خظهور و  مثال برای دیگران خواهد بود. یعنی تفاوتی بین عالم و غیره در حجّیت وجود ندارد، به عنوان

 . پس علمباشد(نواحد حجّت هستند برای همه )البته شرط حجّیت تمام حجج، این است که علم به خالف آنها 

فریده ینگونه آنسان ااامّا عمل به علم فقط برای عالم است زیرا حجّت نیست که برای غیر عالم حجّیتی ندارد؛ 

 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  ان فرموده یکی از طُرُق احراز عدالت در مورد امام جماعت، اطمینان است. البته اگرایش

یدا کند، طمینان پند( اجهات و بصیر اطمینان پیدا کند، حجّت بوده؛ امّا اگر شخص عامّی )اکثر مردم عامّی هست

 حجّت نیست.

من أی وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و  و الحاصل أنه یکفی الوثوق و االطمئنان للشخص...  »

 ؛1«ء كغالب 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 معتبر بوده، و اطمینان غیر عالم نامعتبر است. به عنوان مثال طلبه که عالم باشد

ر اینکه یظنحجّت نیست؛  اطمینان به عدالت زید پیدا کند، حجّت است؛ امّا اطمینان طلبه پایه دو به عدالت زید،

 حرف را بزند. یک عامّی بگوید فالنی دندانپزشک خوبی است، و یا یک دندانپزشک این

. البته ید هستندالم سکبسیاری از معلِّقین بر عروه نیز در این مورد حاشیه خاصّی ندارند، لذا موافق با 

ط است افق احتیاشود؛ زیرا در مستحبّات و اموری که موگاهی از عدم تعلیقه بر کالم سید، موافقت فهمیده نمی

با سید  ، موافقتم سیدکه بحث حجّیت است، از عدم حاشیه بر کالانگیزه بر تعلیقه زدن نیست. امّا در این مورد 

 اند، امّا بسیاری حاشیه ندارند.شود. چند نفر از جمله محقّق خوئی بر این کالم حاشیه زدهفهمیده می

 

                                                           

 .15؛ مسأله801، ص1. العروۀ الوثقی، ج1
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 قول چهارم: تفصیل بین اطمینان عرفی و غیرعرفی

اند. داده غیرعرفی بین اطمینان عرفی وتفصیل « 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

 مراد ایشان همان اطمینان نوعی باشد. عرفی دارد. البته ممکن است

 ؛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،اند اگر اطمینان بر اساس حساب احتماد. در کتاب اصولی فرمودهتعبیر دیگر در بحث فقهی دارن

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 بسیاباند. احتمال خطای هر کدام از آنها درصدی بوده که احتمال خطای همه خبر 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 گذسیار انسبت به شخصی بنیز اطمینان به عدالت زید ناشی از امور شخصی است. به عنوان مثال زید 

ام به آن الً احترکر اصو محبّت کرده لذا آن شخص بدون هیچ سببی اطمینان به عدالت زید پیدا کرده است؛ امّا ب

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.نانکند. اینگونه اطمیپیدا می

االحتمال الواصل لدرجة یکون احتمال الخالف احتماال وهمیا ال یعتنى به، و هذا هو المعبر عنه باالطمئنان و »

الوثوق الشخصی، و هو حجة بنظرنا إذا كان ناشئا عن دلیل حساب االحتماالت و تراكمها حول محور واحد، و هو الذی 

 ؛2«لموضوعی فی مقابل الیقین الذاتی الناشئ عن العوامل المزاجیة و الشخصیةنصطلح علیه بالیقین ا

همان یقین عینی و خارجی است. در زبان عربی جدید از امر عینی و خارجی « یقین موضوعی»مراد از 

یرونی کنند. مراد از یقین ذاتی نیز یقین ناشی از امور درونی است. پس اعتقاد یا منشأ بمی« موضوعی»تعبیر به 

                                                           

 .140، ص8. مهذّب االحکام، ج1

 .131. الرافد فی االصول، ص1
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دارد و یا منشأ درونی دارد. اگر حبّ و بغض موجب اعتقاد به عدالت زید شود، درونی و ذاتی است؛ و اگر بر 

 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 ازفرموده اطمینان حاصل از مناشیء عقالئیه حجّت بوده، و اطمینان حا نیاورده است. ایشان

 غیرعقالئیه حجّت نیست.

 ؛1«و باالطمئنان الناشئ من المبادئ العقالئیة (یُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی)»

عنی اطمینان ناشی از رسد در این عبارت نیز همان معنایی که در اصول گفته شده، مراد است )یبه نظر می

. لذا در نظر ایشان اطمینان نوعی عرفی حجّت بوده و 2حساب احتماالت حجّت بوده، و غیر آن حجّت نیست(

 اگر اطمینان شخصی باشد و یا غیرعرفی باشد، حجّت نیست.

 

 بررسی سه قول اخیر

دلیل هر چهار قول،  سه قول اخیر )تفصیل در حجّت اطمینان( در یک نقطه با قول دوم اشتراک دارند؛

سیره عقالست )البته همانطور که گذشت، ممکن است قول سوم به قول چهارم یا پنجم برگردد(. این نقطه 

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 اطمینانٌ»عدم حجّت اطمینان  بندی:جمع

نند ن نیز ماعلی آجبنابراین قول به حجّیت عقلی اطمینان دارای اشکالی مبنایی بوده، و قول به حجّیت 

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 »جّت نیست؛ اطمینان نیز ح« 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 العقالئیه14ص1. 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

 ند.مطلقا( شو وارد یامعلماء قائل به حجّیت اطمینان )در برخی نوعی عرفی همراه یک حجّت است، که شاید همین نکته موجب شده مشهور 
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 جهت سوم: آثار اطمینان

 برای اطمینان آثاری ذکر شده که باید بررسی شوند:

 

 اماراتاثر اول: شرط در حجّیت 

باشد. شروط میمماره ااولین اثر برای اطمینان این است که حجّیتِ هر اماره به عدم اطمینان بر خالف آن 

قه ثشود یک  ه فرضبه عنوان مثال خبر ثقه برای کسی که اطمینان به خالف آن دارد، حجّت نیست. توضیح اینک

ه حالت سز این نسبت به عدالت عمرو، یکی ابه زید از عدالت عمرو خبر دهد. در این صورت زید ممکن است 

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 وجودکه زید شاکّ باشد، آن خبر را بر وی حجّت می برخی نیز فقط در صورتی

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:ل بر این مدّعی وجود دارد، که هر یک بررسی میدو بیان متفاوت برای استدال

 

 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 بودهحاکّ قط برای ششاکّ جعل شده، و شارع نیز حجّیت امارات را در حدّ عقالء امضاء نموده، لذا ف

د، ماره باشاف یک کسی که اطمینان به خالف اماره دارد، حجّت نیست. به عبارت دیگر کسی که مطمئنّ به خال

 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. خالف یک اماره باشد، موضوع حجّیت منتفی می

شود با همین اند، پاسخ داده میاند و موضوع را فقط شاکّ قرار دادهاگر گفته شود چرا عقالء اینگونه تشریع کرده

 .1نّی متوجّه این بیان نیستشود. پس اشکال فمقدار 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 عقالء شود، هرچند نفسِ اطمینان حجّت نباشد. مشهور گفتهاماره می

 مطمئنّ به خالف نباشد، پس مطمئنّ به خالف، خارج از موضوع جعل و تشریع است.

رسد بیان دیگری صحیح است. توضیح اینکه فقط در این بیان فی نفسه اشکالی ندارد، امّا به نظر می

بود؛ امّا اگر اطمینان  صورتی که اطمینان نوعی )نوعی عرفی( بر خالف یک اماره باشد، آن اماره حجّت نخواهد

شخصی )یعنی اطمینان شخصی یا نوعی غیرعرفی( بر خالف یک اماره باشد، آن اماره حجّت خواهد بود. به 

به اطمینان برسد که زید فاسق است، و از سویی نیز بیّنه « استخاره»یا « رمل»عنوان مثال فرض شود شخصی با 

بیّنه اخذ شده و آثار عدالت زید بار شود، نه اینکه بر اساس  بر عدالت زید قائم شود. در این صورت باید به

 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 

ف یک اماره باشد، سبب اطمینان حجّت نیست، امّا سبب آن نزد عقالء حجّت است. پس اگر اطمینان به خال

نوعی )مانند خبر چند نفر ثقه، و یا مجموعه شواهد و قرائن، و یا جواب یک آزمایش یا تست علمی( یک 

حجّت بوده و اماره نیز یک حجّت بر خالف آن است. در سیره عقالء اگر تعارض بین اماره ظنّی و اماره 

کنند. سبب اطمینان نوعی یک اماره اطمینانی بوده و بر اماره م میاطمینانی شود، عقالء اماره اطمینانی را مقدّ

 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 م میعمل شود؛ زیرا اگر عمل به اطمینان موجب مخالفت تکلیف شود، عقل به استحقاق عقوبت حک

مطلبی وجدانی بوده و برهان ندارد که در این موارد که بر خالف حجّت ظنّی عمل شده، عقل حکم به استحقاق 

 عقوبت دارد.

در نتیجه در مواردی که اطمینان نوعی بر خالف یک اماره وجود دارد، آن اماره حجّت نیست؛ امّا عدم 

موضوع حجّیت نیست؛ بلکه به سبب تعارض اماره با سبب حجّیت به سبب عدم جعل و تشریع و یا انتفاء 

 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؛ شرائت نخواهد داشت. توضیح اینکه به طور کلی چهار اصل عملی وجود دارد: برائت عقلی؛ ب جریان

ا یشود، و  شرعی احتیاط عقلی؛ و احتیاط شرعی؛ زیرا برائت )اصل مؤمّن( ممکن است در طول تشریع باشد که

ص ائلند شخاء قهور علمنباشد که عقلی شود؛ و احتیاط )اصل منجّز( نیز ممکن است شرعی یا عقلی باشد. مش

 مطمئنّ اصلی ندارد، نه اصل شرعی و نه اصل عقلی:

 

 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 عمباشد. البته در بحث قطع گفته شد که در نظر مختار، شارع می

باتاً عل را اثجه آن خالف مشهور که جعل اصل عملی برای قاطع را ثبوتاً محال دانسته؛ و بر خالف شهید صدر ک

ملی عشدن اصل اری نجیا اثباتی وجود ندارد؛ امّا  محال دانسته هرچند ثبوتاً ممکن دانسته(، و محذور ثبوتی

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.اخذ شده، در حالیکه به شخص مطمئنّ هیچگاه شاکّ گفته نمی« شکّ»موضوع اصول شرعیه 

 

 اصل عقلی

وجود دارد. « عدم بیان» 1اصول عقلیه نیز نسبت به شخص مطمئنّ جریان ندارند. در موضوع برائت عقلی

مختار بیان بوده، و در نظر « خودِ اطمینان»در جایی که شخص اطمینان بر خالف برائت عقلی دارد، نزد علماء 

بیان است. بنابراین برائت عقلی نسبت به کسی که اطمینان بر خالف آن دارد، جاری « 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.انجام می. هرچند نظر مختار، انکار برائت عقلی است، امّا این بحث بر فرض قبول برائت عقلی 1
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باشد، پس اگر اطمینان به عدم تکلیف وجود « اشتغال یقینی»که  احتیاط عقلی نیز در جایی جریان دارد

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

ن ا اطمیناشود. توضیح اینکه اطمینان حجّت نیست، امّبرای اطمینان در نظر مختار پیدا میسومین اثر 

 را حجّت نوعی نوعی )یعنی نوعی عرفی( همیشه مقارن با یک حجّت عقالئی است؛ زیرا عقالء سببِ اطمینان

ن ک اطمیناییست که دانند. از سویی اطمینان ممکن نیست بدون سبب پیدا شود، و از سوی دیگر نیز ممکن نمی

 باشد.می نوعی باشد، امّا سبب آن حجّت نزد عقالء نباشد؛ پس اطمینان نوعی همیشه مقارن یک حجّت

 

 اثر چهارم: نیابت از قطع موضوعی طریقی

 و« موضوعی صفتی»شده و قطع موضوعی نیز تقسیم به « طریقی»و « موضوعی»قطع تقسیم به 

بِ )نزد مشهور( و یا سب ام قطع، در مباحث قطع گذشت. اطمینانشود. توضیح اقسمی« 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 سوال این است که اگر کسی اطمینان پیدا کرد که زید شارب خمر است، می موضوعی طریقی است.

 وی شهادت دهد؟

ز یزی از چیرسد اطمینان نیابت از قطع موضوعی طریقی ندارد؛ زیرا در نیابت یا جانشینی چبه نظر می

 ول داشتهیء ار دلیل شدیگر، باید دلیل آن چیز به لسان حکومت باشد. یعنی باید دلیل شیء دوم حکومت ب

ود. وارد ش« عالمٌ  المؤمن»باشد. به عنوان مثال فرض شود در شرع اکرام عالم واجب باشد، و در دلیل دیگری 

 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

معلوم  باشد. مشهور علماء تکلیف« 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 شهمز در این شرط در . البته در نظر برخی فقهاء چنین شرطی فقط در شهادت در باب حدود است؛ و در نظر برخی نی2
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پس برای بررسی نیابتِ اطمینان از قطع موضوعی طریقی نیز باید دلیل اطمینان بررسی شود. دلیل حجّیت 

ن، فقط سیره عقالست که شارع آن را امضاء نموده است. این دلیل اصالً لسان حکومت بر دلیل دیگر اطمینا

ندارد. اطمینان در سیره عقالء فقط طریق و حجّت است، و موضوعیت ندارد. امضاء شارع نیز سکوت است که 

 بر جانشینی داللت ندارد.

شوند؛ امّا عدم نیابت از ام قطع موضوعی طریقی نمیدر نتیجه نه اطمینان و نه هیچ اماره دیگری، قائم مق

 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 اطمینان به موضوع اطمینان به مجعول هم هست. برخی تفاوت گذاشته همان جعل است نه مجعول، زیرا در

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 3عروه ج الموضوعات

چرا ایشان خصوصاً در موضوعات فرموده، و نکته فنّی آن چیست؟ ظاهراً وجه این است که روایتی در 

شبهات موضوعیه است که امام علیه السالم فرموده الزم نیست به شکّ اعتناء کنید مگر در دو صورت: علم 

ا اطمینان نه علم است و نه بیّنه )خبر عدلین( است. داشته باشید؛ بیّنه داشته باشید. علم نیز به معنی قطع است لذ

آن روایت از مسعده بن صدقه است  و االشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البیّنۀ. یعنی 

 .4حدیث 89ص 17اگر بیّنه و علم بود، اجتناب کن، و اگر نه اجتناب الزم نیست. وسائل ج

ر موضوعات حجّت نیست؛ این روایت با قطع نظر از سند که نزد ما تمام لذا ایشان فرموده خصوصاً د

نیست، داللت ناتمامی دارد. زیرا استبانه سه فرد دارد: قطع، اطمینان، حجّت. بیّنه نیز ذکر خاصّ بعد از عامّ است. 

بر عدم پس همانطور که در قطع آشکاری است در اطمینان نیز آشکاری وجود دارد. پس این روایت داللت 

 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 

م است: گاهی اطمینان به تکلیف فقط در برخی اطراف علم اجمالی است. مانند اینکه دو اناء اجمالی دو قس

 99وجود دارد که یک قطره خون در یکی افتاده امّا معلوم نیست در کدام افتاده؛ احتمال اینکه در اناء یمین باشد 

که الزم نیست احتمال در  درصد است )در علم اجمالی خواهد آمد 1درصد و احتمال اینکه در یسار باشد 

اطراف علم اجمالی، یکسان باشد، بلکه ممکن است مختلف باشند(. در این صورت در اناء یمین اطمینان به 

وجود تکلیف هست امّا قطع نیست. نسبت به اناء یسار احتمال تکلیف وجود دارد. وظیفه چیست؟ اگر قائل به 

است که اگر منجّز در یک طرف باشد، در طرف دیگر برائت عنه حجّیت 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

اطمینان حجّت نباشد، قاعده طهارت در اناء یمین جاری نیست زیرا اطمینان بر خالف آن وجود دارد اگر 

لذا اصل عملی جاری نیست. در مورد اناء یسار اصل بدون معارض وجود دارد لذا قاعده طهارت در مورد آن 

 جاری خواهد بود.

اناء باشد که یک قطره خون در یکی از  اگر اطمینان در جمیع اطراف علم اجمالی باشد، مانند اینکه صد

آنها افتاده است. احتمال مساوی بوده و در هر یک از صد اناء احتمال آن هست. احتمال طهارت هر یک از آنها 

درصد است. در این موارد اطمینان فی نفسه حجّت نیست زیرا اگر قائل به  1درصد و احتمال نجاست  99

کنند. یعنی صد اطمینان وجود قائل به حجّیت اطمینان باشیم، معارضه می حجّیت نباشیم که واضح است و اگر

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.

اطراف اجتناب شود؛ و اگر غیرمحصوره باشد مانند اینکه در قم لذا اگر شبهه محصوره باشد باید از تمام 

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

را مطرح نکرده است. لذا به ترتیب کفایه مرحوم آخوند در بحث امارات از ظهور شروع نموده و اطمینان 

 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

هور بر تکلیف باشد، و معذّر است اگر بر عدم تکلیف باشد. ظهور حجّت است یعنی منجّز است اگر ظ

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

اند تعذیراً و تنجیزاً. بعد ترقّی داده شده که از سیره معامله حجّت نمودهقطعاً متشرّعه در محاورات با ظهور 

متشرّعه باالتر اینکه سیره و سلوک معصومین علیه السالم در مقام محاوره بر ظهور اعتماد نموده و تکالیف را با 

پس وقتی شارع از ظهور  اند. مثالً اقیموا الصالۀ و کتب علیکم الصیام، استفاده شده است.ظهور به مردم رسانده

 کنیم.استفاده نموده، قطع به حجّیت ظهور نزد وی پیدا می

این وجه تمام نیست زیرا فی الجمله کافی است امّا بالجمله کافی نیست. اگر یک ظهور در کالم باشد که 

 شود حجّیت چنین ظهوریظنّ شخصی بر خالف آن باشد، چنین ظهوری حجّت است؟ با سیره و سلوک نمی

کرد. یعنی مواردی وجود دارد اثبات شود. شاید اگر کسی ظنّ بر خالف داشت به ظهور اکتفاء نکرده و سوال می

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

 تواند برایی میبدل شود، مولسیره عقالء بر عمل به ظواهر است. اگر بین سید و خادمش کالمی ردّ و 

 لّ تردیدمح ،ءنزد عقال . عمل و احتجاج به ظهور درکالم احتجاج نمایدآن به ظهور  شخود و یا علیه خادم

چیزی  بوده ویل بددون بزیرا ظهور امری  ؛د داشتهائمه علیهم السالم نیز تجسّدر عصر  این سیره عقالئیه نیست.

و یا  ،نیا غیر ممک جایگزینی نصّکه خواهد بود؛ نصّ  ی برای ظهور باشد،ناگر جایگزی .شودآن نمییگزین جا

 در حدّ عسر و حرج است.

 اهلل احلّ»اگر  و یاو نصّ نیست. شته دا خمر ظهور در جمیع افراد «خمر حرامٌالشرب »به عنوان مثال 

ت ب محاوراست. در بابه ظهور شامل تمام عقود ا «اوفوا بالعقود»و یا ظهور است.  ،اطالق داشته باشد« البیع

است.  ه بودهرد استفادمواهر ظعلیهم السالم نیز اکثر قریب به اتّفاق الفاظ ظاهرند نه نصّ، پس یقیناً در عصر ائمه 

ه بلک شود؛مضاء میا استظهارِنها از سکوت آاند که سکوت نموده ائمه علیهم السالم نیز نسبت به استفاده از ظهور،

هر از ظاود خرات در محاو ، خود ائمه علیهم السالم )طبق نقلی که از آنها شده(باالتر از سکوت و عدم ردع

 از ظاهر فراوان استفاده شده است.نیز کتاب استفاده نموده، و حتی در 

 

 اشکال: اعتماد ائمه علیهم السالم بر قرائن منفصله

متکلم عادی و  عقالء ظهورات کالمِامّا  ،حجّت است اشکالی به این استدالل شده که ظهور نزد عقالء

بر قرائن در موارد بسیاری زیرا  ،اندمتعارف نبودهعلیهم السالم مانند متکلّم ائمه دانند. را حجّت می متعارف

در یک را مطلق  اند، و یارا در مجلس دیگر گفتهآن عامّ را در یک مجلس و خاصّ  و کردهاعتماد منفصله 

ار بر قرائن منفصله اعتماد این مقد و متعارف متکلم عادییعنی . اندبیان نموده در مجلس دیگر را دمجلس و قی

، و مانند آنها فراوان و حاکم و محکوم ،و مطلق و مقیّد ،عامّ و خاصّ صادره از آنها روایاتدر  ندارد، در حالیکه

 .1عقالء تمسّک نمودسیره  بهشود نمیبنابراین برای حجّیت ظواهر کالم آنها، . وجود دارد

 

 جواب اول: تعارفِ كالم ائمه علیهم السالم

، زیرا در بسیاری از اندو عادی تکلّم نموده متکلم متعارفعلیهم السالم نیز مانند ائمه  رسدبه نظر می

یعنی کثیر وجود داشته باشد. یا تقیید تا تخصیص وجود ندارد اطالق و عمومی  در روایات، موارد ذکر شده

                                                           

 . نوعاً اطالقات و عمومات کتاب مورد قبول علماء نبوده، لذا این اشکال در ظواهر کتاب نیست.1
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از ؛ به عنوان مثال کسی دستش خون آمده و محقّق شودینگونه نیست که به صرفِ نبودنِ قید، اطالق و عمومی ا

با اینکه خون  این کالم اطالق ندارد، و«. الدم نجسٌ»فرموده علیه السالم سوال نموده که ایشان در جواب امام 

در پاسخ این عرفی نیست که زیرا ؛ فرموده است، حضرت در پاسخ سوال وی این جمله را پاک هم وجود دارد

گری پاک و این از خونهای نجس است )یعنی یکی نجس و دیکه گفته شود خون چند دسته است چنین سوالی 

پس این  عرفی نیست که به جای پاسخ مستقیم به سوال شخص، احکام بسیار دیگری به وی آموزش داده شود(.

ت و عمومات فراوان در روایات است، در حالیکه چنین اطالقات و عمومات اشکال ناشی از توهّم وجود اطالقا

خصوصیات احکام توضیح تشریع و بیان و که در مقام قرآن خصوصاً در آیات فراوانی در کتاب وجود ندارد، 

 یاطالق «کتب علیکم الصیام» به عنوان مثال در .و اصلِ تشریع هستندنبوده، بلکه در مقام بیان حکمی کلی 

ریت ارتماس به اطالق تمسّک شود )صیام در لغت امساک از اکل و شرب و مباشرت که در شکّ در مفطیست ن

 .است، لذا اطالق داللت بر عدم مفطریت ارتماس خواهد داشت(

عمومیت احکام نوعاً شود، امّا البته از همین روایات نیز عمومیت احکام نسبت به همه مکلّفین استفاده می

اطالق  «نجسٌالدم » شود. به عنوان مثالاستفاده میصد سال امی و سکوت معصوم در طول چندق مقاز اطال

 که خون حکم واحدی دارد.شود استفاده میتشریع و تبلیغ ندارد، امّا از سکوت در چندصد سال 

بین اصحاب  ،نامتعارف بودبه نحو  کالم آنها متعارف بوده، و اگرالسالم به نحو هم علیبیانات ائمه در نتیجه 

 شد.و نقل می و تذکّر داده شده متأخّر معلوم شده

 

 تکلّم، به عنوان وظیفه امام علیه السالم در جواب دوم: بیان نحوه نامتعارف

 است در این صورت وظیفه امام علیه السالمد، اشغیرمتعارف بعلیهم السالم به نحو ائمه فرض شود تکلّم 

. مخاطب امام تا برای همه اصحاب روشن شود که این نحوه نامتعارف را بیان نموده و به اطاّلع مردم برساند

متأخّرین بعد از جمع داند که نحوه تکلّم وی به نحو نامتعارف است، و این مطلب از سوی علیه السالم نمی

چنین نحوه تکلّم را دق علیه السالم و اصحاب امام صا فراوان از ائمه علیهم السالم مطرح شده،احادیث 

نحوه تکلّم آنها اینچنین است که الزم بود که این مطلب را بگویند که علیه السالم بر امام . بنابراین نداهدانستنمی

 . چنین چیزی نیز نقل نشده است.کننددر موارد فراوانی به قرائن منفصله اعتماد می

نیز از حدّ عرفیت  علیهم السالم ، و در کالم ائمهبودهعرفی امری  «فی الجملۀ»اطالق و تقیید در نتیجه 

است. این توهّم که استفاده فراوان از قرائن منفصل شده، به سبب گمان وجود اطالق و عموم فراوان  خارج نشده

 .در روایات است
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آن نیست؛ این بنابراین استدالل به سیره عقالء برای اثبات حجّیت ظهور، تمام بوده و اشکالی متوجّه 

کند، و حجّیت ظهور از حیث سعه و ضیق دائر مدار سیره ظهور را اثبات می« بالجملۀ»استدالل حجّیت 

 عقالست.

 

 وجه سوم: استدالل به روایات

 مطالب اکثر اند.ارجاع دادهبه کتاب و حدیث خود را اصحاب  ،روایات بسیاریائمه علیهم السالم در 

به آنها معنی ندارد ارجاع بوده که  کتاب و سنّت نیز ظهورات است. بخشی از کتاب و سنّت مجمالت و متشابهات

 و نصوص ارجاع داده شده است.داده شود؛ پس به ظهورات 

ست. برای اطاعت این آنهاو تبعیت از ارشاد علیهم السالم امر ائمه این به نمودن عمل  «جوع به ظهورر»

به داللت التزامیه عرفیه داللت بر امر به اخذ به ظهور و رجوع به ظهور، آن باید به ظهور اخذ شود. امر و انجام 

پس از این روایات نیز استفاده  معنی است.حجّیت ظهور دارد؛ زیرا اگر ظهور حجّت نباشد، ارجاع به آن بی

 شود که ظهور حجّت است.می

 

 ظهوراشکال: استدالل بر حجّیت ظهور به وسیله 

، زیرا کتاب استفاده شده روایات به کتاب و سنّت نیز از اطالق در این استدالل این است که ارجاع اشکال

از ظهور  در این استدالل شود؛ لذامیبوده و به اطالق ارجاع به ظهور نیز محسوب ر اهو ظ صّو سنّت شامل ن

از قبل ثابت  ،روایات ارجاعیهاز  یت این ظهورباید حجّاثبات حجّیت ظهور! به عبارت دیگر  استفاده شده برای

 .تا استدالل تمام شود باشد

 

 «قدر متیقّن»جواب اول: نصّ یا شبه نصّ بودنِ 

نصّ در رسد این اشکال وارد نبوده و امر به ارجاع به کتاب و سنّت، ظهور نیست. توضیح اینکه به نظر می

 باشد:مورد میدو 

کند، که کالم نسبت به آن قید صراحت داشته و به قیدی در کالم می الف. تصریح: گاهی متکلّم تصریح

باشد؛ مینصّ  ،فقیر که نسبت به قید عدالت« یجب اکرام الفقیر العادل»نصّ است. به عنوان مثال متکلّمی گفته 

 ذکر نموده است.را  «عادلال»زیرا متکلّم 
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باشد که از کالم وی مطلبی می بلکه قدر متیقّن به یک قید نکردهتصریح متکلّم اهی ب. قدر متیقّن کالم: گ

در خارج دو در حالیکه ، «اکرم الفقیر». به عنوان مثال فرض شود شارع فرموده است «کالنصّ»این نیز نصّ یا 

به « فقیر فاسق»عنوان فقیر نسبت به شمول ؛ وجود دارد« فاسقفقیر »و  «عادلفقیر »یعنی حصّه برای فقیر 

 نصّ « فقیر عادل»شمول آن عنوان نسبت به  امّادر کالم ذکر نشده است؛ « عادل»ا قید زیرباشد میر وهظ

را واجب « فقیر فاسق»احتمال ندارد شارع اکرام است. یعنی  «فقیر عادل»کالم همان زیرا قدر متیقّن باشد، می

در نتیجه با قدر . نماید( باشد )و با این جمله این مطلب را بیانواجب ن «فقیر عادل»اکرام در حالیکه  نماید

 شود.محسوب می« کالنصّ »معامله نصّ شده و متیقّن کالم نیز 

. در کتاب و اندارجاع به کتاب و حدیث دادهعلیهم السالم اصحاب خود را با توجه به این مقدمه ائمه 

تشکیل « ظاهر»ا کتاب و سنّت رقریب به اتّفاق بیشتر بوده بلکه بسیار  ات نسبت به نصوصظهور تعداد، حدیث

زیرا اگر مراد فقط عمل به نصوص  آنها، قدر متیقّن است؛« اتظهور»نسبت به به کتاب و سنّت رجاع ا. دهدمی

هم پیدا یا روایت یک آیه حتی ممکن است . شودمی فائدهو یا کم فائدهبیلغو و  به کتاب و سنّت باشد، ارجاع

ظهور در  از چهار جهت ظهور وجود دارد:« اکرم الفقیر»مثال در به عنوان باشد.  «نصّ »نشود که از تمام جهات 

با توجّه به این نکته ممکن  ؛ظهور در مطلق فقیر؛ و اکراممطلقِ ظهور در  ؛مطلقبه نحو ظهور در وجوب  ؛وجوب

 .نیست مراد از ارجاع به کتاب و سنّت فقط رجوع به نصوص آنها باشد

 

 واسطه تکرارجواب دوم: شبیه نصّ شدن ظهور به 

با فرض اینکه روایات ارجاعیه ظهور در رجوع به کتاب و سنّت نسبت به ظواهر آنها دارد، نیز استدالل 

به واسطه تکرار ظهور نیست. توضیح اینکه « ظهور»ناتمام است؛ زیرا در این صورت نیز داللت این روایات به 

فاسق فقیر شامل در این صورت عنوان فقیر « الفقیر اکرم»شود. به عنوان مثال اگر موالیی بگوید میشبیه نصّ 

کند؛ اگر مولی وجوب اکرام فقیر فاسق را به ظهور اثبات می «فقیر فاسق» اکرامِ  ، وجوبِ. این خطابباشدمیهم 

فقیر » اکرامِ وجوبِداللت این ظواهر بر را به عبارات مختلف تکرار نماید، و در مجالس متفاوت بیان کند، 

اراده مقیّد چنین است که اگر همیشه  زیرا در سیره عقالء شود؛می« کالنصّ » ر به ظهور نیست بلکهدیگ« فاسق

 ، تکرار زیاد اطالق مستهجن است.شده

ی قیدسپس و  هدیا دو اطالق گفته شیک ممکن است در عرف محاوره عقالئی با توجّه به این مقدمه، 

در شود. می «کالنصّ» ، این اطالقشودمطرح تفاوت به السنه متفاوت از ائمه ماطالقی اگر برای آن بیان شود؛ امّا 

 .استاستفاده شده ( رجوع به ظهورات کتاب و سنّت که بعید نیست متواتر باشد)روایات کثیره بحث فوق نیز از 
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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 « اصالۀ 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 المدرسۀ رایتُ»در جمله « فی المدرسۀ»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 المدرسۀرایتُ »در جمله  مرحله اول انعقاد آن نیست. به عنوان مثالهادم این ظهور، و مانع 

موجب تغییر  «فی المدرسۀ». 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 المدرسۀایتُر»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 كبرى 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: كلماتهم ال بدَّ من استذكار 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 هناك 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 لذلك 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 كانت 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

 «.ذلك 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 هناك 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 ادلّۀ 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 كال الجزءین محرزان بالوجدان تصوّری، و عدم العلم بالقرینةهور المركب 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 كاشفیت 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

 كاشفیت 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 كالمه،

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«ذكرناه 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 كشفغلبه 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 كان كال هذین الجزءمركّب من جزءین: أحدهما الظهور التصدیقی، و اآلخر عدم القرینة المنفصلة، فمتى ما أحرزنا 

شککنا فی الثانی  لتصدیقی أوالظهور شککنا فی ذلك 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 كنّا 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 المنفصالشك فی الق كما ان االحتمال الثانی ساقط أیضا، باعتبار انه یفترض الحاجة فی مورد:»186، ص2. دروس فی علم االصول، ج1

دیقی ا كاشفیة 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 كاشفیة 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 كاشفیته 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« اصالۀ 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



 342.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

423 

 

 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 كلتا الدرجتین موضوع للحجیّة :»174، ص2جدّی است نه اینکه دو حجّت باشند. مباحث االصول، ج

االستعمالی و  ین المدلولبطابقة و ینقّح بذلك 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 بذلك 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 اسمٌ 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 الصیغۀ». 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 المدرسۀ» قیدِ ،«رأیتُ اسداً فی المدرسۀ»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  «ألمارۀبا»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.



 043.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

430 

 

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  «اصالۀ الحقیقۀ»، 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  «اصالۀ الحقیقۀ»یکی  :است «فقیر»چندین ظهور وجود دارد، که دو ظهور مرتبط با عنوان  «اکرام الفقیر

را در « فقیر»داللت دارد متکلّم عنوان « اصالۀ الحقیقۀ»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 مركب من الظهور الت:»173)قسم ثانی(، ص2. مباحث االصول، ج1

لتحقیق أنّ كلتا ا. ..... و لجدّی؟ابقی الکالم فی أّن أیّا من درجتی الظهور التصدیقی هی الموضوع للحجّیة هل الظهور التصدیقی لالستعمال أو 

موضوع أصل  كو 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 بذلك المراد الجدّی للمولى
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 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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 شكّ 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« اصالۀ عدم القرینۀ»)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 لۀاصا»و  «العموم اصالۀ»رد مانند وجود دا «اصالۀ الظهور»اصول لفظیه دیگری در کنار 

 «الظهور ۀاصال». تفاوت «القرینۀعدم  اصالۀ»و  «نقلالعدم  اصالۀ»و  «االطالق اصالۀ»و  «عدم التقدیر اصالۀ»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.« اصالۀ الحقیقۀ»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« اصالۀ الحقیقۀ»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« اصالۀ الحقیقۀ»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 كبری«اصالة الظهور»اصول لفظیه نسبت به 

ی بررس «ورالۀ الظهاص»وجود دارد که باید رابطه آنها با « اصالۀ 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 « اصالۀ الحقیقۀ»مثال 

 کنند.و با کالم معامله مجمل نمیکار رفته باشد، اعتناء نکرده 

« سان جسماالن»ال به عنوان مثکبری است.  ات بارابطه صغریهمان  «الۀ 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  «اصالۀ الظهور» بنابرایناست. و مانند آنه« در عدم تقدیر ظهور» و یا« در عموم

 نداشته باشد. وجود باشد امّا اصل لفظی دیگری «اصالۀ الظهور»جایی نیست که نداشته و 

 شود:باشند، بیان میمی« اصالۀ الظهور»دو استدراک بر این مطلب که اصول لفظیه از صغریات 

 

 «اصالۀ عدم القرینۀ»استدراک اول: استثنای 

از وده و ب« لغفلۀاعدم  ۀلااص»، بلکه از صغریات نیست «اصالۀ الظهور» از صغریات «صالۀ عدم القرینۀا»

اصالۀ عدم »باشند، مانند می« اصالۀ الظهور»البته سائر اصول لفظی عدمی، از صغریات  ظهور است.مقوّماتِ 

 «.اصالۀ عدم االستخدام»و « اصالۀ عدم الحذف»و  «تقدیرال

 هو قواعد فقهی هبسیاری از اصول عملیبوده و حتی « الغفلۀدم ع ۀلااص»از صغریات  «القرینۀعدم  ۀلااص»

همانطور که پس . «اصالۀ الصحّۀ»و « قاعده تجاوز»و  «قاعده فراغ»مانند  ،گرددبرمی «الغفلۀعدم اصالۀ »نیز به 

اصالۀ »باشند نه اینکه میدو اصل مستقلّ « اصالۀ عدم القرینۀ»و « اصالۀ الظهور»در کالم شهید صدر گفته شده 

 .1بوده و یا به آن رجوع نماید «اصالۀ الظهور» ریاتاز صغ« عدم القرینۀ

 

                                                           

ل ورده، فاألوعقالئی فی م و بما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور و اصالة عدم القرینة كل 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 كلّ مورد شكیجری فی كل 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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 «اصالۀ الظهور»دو معنی برای استدراک دوم: 

اصول دو اصطالح متفاوت دارد؛ گاهی به معنای حجّیت ظهور است که در این صورت « اصالۀ الظهور»

استعمالیه  مجموعه ظهوراتمباحث گذشته اشاره شده که ؛ زیرا در نخواهد بود« اصالۀ 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،  «صالۀ الظهورا»یکی از صغریات « اصالۀ الحقیقۀ»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 « راصالۀ الظهو»گاهی نیز 

خواهند بود، که توضیح این « اصالۀ 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 الجملۀ»)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 « کفایۀ 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 ذلك ألنَّ المق یکونوا مقصودین باإلفهام.

د خالف الظاهر فی ع ذلك أُریة و مکن هناك قرینخالف الظاهر بالنسبة إلیه إِلّا اختفاء القرینة علیه و هو منفی بأصل عدم القرینة إذ لو لم ت

و ذلك ألنَّه یحتمل  ختفاء علیهیة االحقّه كان خلف كونه مقصوداً باإلفهام، و امّا غیر المقصود باإلفهام فیحتمل إرادة خالف الظاهر من غیر ناح

عدم كونه مها غیره لال یفه افهامه یکون قرینة عندهأَنْ یکون هناك 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

 رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ 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 ذَلِكَ 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 حَاضِرٌ:»52، ص3؛ ج«رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوء

سُئِلَ :»78ان صو هم«. ءٌ 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 كَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهمَ مِنَ الْحَیْضِ وَ یْضِ فَهُوَالْحَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ

 «.هَالِأَهْ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ 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 كالم من كان 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، كما ال یبعد عدم حصوله فی الغال

وجب التوقف فی  ذلك 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 كالمه فهذا ال یکون إلّا بعد الوثوق بأنّ الظاهر هو الم

م یحصل الوثوق الم و لو لهر الکكان الغرض اإللزام و االلتزام بالظواهر فی مقام الحجة و االحتجاج، فانّه فی مثل ذلك ال بد من األخذ بظا

مجرد احتمال بل بالظاهر ك العمبکونه هو المراد، إذ لیس للمولى مؤاخذة العبد على العمل بالظاهر عند عدم إرادته، كما 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

 «.موكل و نحو ذلكلوكیل و البین ا طریقة االحتجاج بین الموالی و العبید و ما یلحق بذلك ممّا كان فی البین إلزام و التزام، كالکالم 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 كتاب 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: تمسّك به آیه

هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ »به این آیه شریفه استدالل شده بر عدم حجّیت ظواهر کتاب 

بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ ابَهَ مِنْهُ امُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَ أَُخرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَ
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دِ رَبِّنَا وَ مَا یَذَّكَّرُ إِالَّ أُولُوا تَأْوِیلِهِ وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ 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 كتابتقریب 

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. سورۀ آل عمران، اآلیۀ1
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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 معرفۀ  1جواز استنباط االحکام النظریۀباب عدم »در مرحوم صاحب وسائل  است، که

                                                           

 .دراداستنباط ننیازی به بدیهی  شرعی را حکمزی ؛توضیحی است یقید «النظریۀ» . 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 كتاب 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 الشیعۀ، ج2

 .13، باب325، ص17. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج3

 أّن روایاتها جمیعا ضعیفة السند، بل قد یحصل االطمئنان بکذبها نتیجة لضعف رواتها، و كونهم 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 كتابجواب 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 كان األئمة بصدد بیانه لما أمکن عادة افتراض اختصاص هؤالء الضعاف باالطاّلع على ذلك 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 كتاب من كان بصری الکاتب اهلل عبد أبو سیار بن محمد بن أحمد:»80. رجال النجاشی، ص2

 تابك منها إلینا وقع كتب هل. المراسیل كثیر الروایة مجفو. اهلل عبید بن الحسین لنا ذلك ذكر المذهب فاسد الحدیث ضعیف بالسیاری یعرف

 أخبرنا و یحیى بن محمد بن حمدأ حدثنا: قال اهلل عبید بن الحسین أخبرنا الغارات كتاب النوادر كتاب القراءات كتاب الطب كتاب القرآن ثواب

 «.تخلیط و غلو من كان 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 كتاب: 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: تمسّك به ظاهر كتاب 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 اكتفاء 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 الصالۀ»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 الصالۀ 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 االمّۀ 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« اصالۀ الصحّۀ»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 كتاب 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 باركة 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 المباركة لو كنا نطلع علیها لتغیر معنى اآلیة المباركة عندنا، و كان ظهورها فی إرا

 فانه یقال المتصلة. ال القرینةد احتمهذا االحتمال منفی باصالة عدم القرینة، كما 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 ذلك قذا االساس على ه وتعبدات صرفة، و انما ترجع االصول العقالئیة فی باب المحاورات و االخبار الى كاشفیة الظهور او االخبار، 

یر ثبوتها أو وصولها قدتى على تحنفصلة البحث انّ القرینة المحتملة اذا كانت 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 كل تقدیر، و القرینة المنفصلة ته

ی لها صلة فالنافلمحتملة متا قرینةو اذا كانت ال المعارضة، فمع الشك فیها یبقى الظهور المنعقد على كل 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 كانت قرینة القرآنی ح ر النصم نقل غیو هذه النکتة ال یمکن تطبیقها فی اآلیات القرآنیة، و ذلك النّ الناقل لها ملتزم بعد على الخالف.

یقال بانّ سکوته لم بالمعنى لفظه أبمؤثرة على معنى اآلیة، فلیس الناقل للنص القرآنی كالناقل 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 هناك 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 كان مؤثرا فی معناه،

مشکلة  بهذا تظهر و نة علیه.للقری رآنی و ان كان صالحاالقرآنی بالزیادة و هو ال یجوز، فالناقل للقرآن الکریم ملتزم بعدم نقل غیر النص الق

حالیة أو كالقرائن ال -نیالقرآ عامة فی الظهورات القرآنیة تؤدی الى المنع عن امکان التمسك بها كلّما احتمل وجود قرینة متصلة خارج النص

قام، حیث غنیمة فی المالعرفی، و من مصادیق ذلك آیة الانت محفوفة مع النص القرآنی حین نزوله، بحیث یتغیر على اساسها ظهوره ك -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 التمسك 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« القرینۀ 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 تجارۀ

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 اصالۀ»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 كلّ شخص :»291، ص4صول، ج. بحوث فی علم اال1

د یتأثر قنَّ الشخص فان ألالموضوعی الظهور النوعیّ الّذی یشترك فی فهمه أبناء العرف و المحاورة الذین تمت عرفیتهم، و هما قد یختل

و  ظ.ام عن اللفرف العنته أو غیر ذلك 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 المشترك عند أهل العرف و أبنحقیقة مطلقة ثابتة مقام ثبوته غیر مقام إثبات

شك 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 یشك فیه. و الظهوران قد یتطابقان كما عند اإلنسان العرفی غیر موضوعیة ثابتة قد ال یحرزها 

اورة أو وانین المحغة و قیختلفان فیخطئ الظهور الذاتی الشخصی الظهور الموضوعی و ذلك امّا لعدم استیعاب ذلك 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

رك العام ال لعرف المشتاتابعة میة و كاشفیة ظهور حال المتکلّم فی متابعة قوانین لغته و عرفه، و من الواضح انَّ ظاهر حاله بمالك 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 بالجملۀ( 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 «اصالۀ 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« اصالۀ 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 ذلك بدعوى جعل الظهور الذاتی أمارة عقالئیة  األولى:»292، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

 «. شخص من الکالم هو المیزان فی تشخیص الظهور الموضوعی المشترك عند العرفقائمة على جعل ما یتبادره كلّ

ن قبل أشخاص إلى الذهن م إحرازه وجداناً و بالتحلیل، و ذلك بمالحظة ما ینسبق من اللفظ الثانیة:»293، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

ما كان بنکتة میعهم انَّجظ عند انَّ انسباق ذلك المعنى الواحد من اللف متعددین مختلفین فی ظروفهم الشخصیة بنحو یطمئن بحساب االحتماالت

 «.مشتركة 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

 

 : ذكر نشدنِ معنای حقیقی در كتب 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



 446.....صفحه: ................................................ششم در حجج و اماراتمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

464 

 

. 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 كان الرجوع یوجب الوثوقو المتیقن من ذلك إنما هو :»287ول، ص. کفایۀ االص1

عیین أن أیا وارده ال تضبط م وثوق باألوضاع بل ال یکون اللغوی من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد االستعمال بداهة أن همه

 «.تركتقاض بالمشل الن یقة أو مجازا و إال لوضعوا لذلك عالمة و لیس ذكره أوال عالمة كون اللفظ حقیقة فیهمنها كان 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 باللغۀ»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 خبرۀً 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 كبیر 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 المسلك األول:»305، ص4. بحوث فی علم االصول، ج1

اجبًا على اللَّه ولما یکون  ك 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 كونه 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 كا 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 المالكات التکوینیة الثابتة بقطع:»306، ص4. بحوث فی علم االصول، ج2

بتدخل مباشر  على حفظها ة أیضایة و لم تجر العادتشریعاته فمثل هذه المالكات من الواضح عدم لزوم حفظها من قبل اللَّه سبحانه على البشر

ة فی ترك البشر و علَّ الحکمات و لمن اللَّه سبحانه بل أُوكل ذلك إلى خبرة البشر و بصیرتهم المتنامیة المتطورة من خالل التجارب و الممارس

ألولیّة التکوینیة االمالكات  ثل هذهمف ال یمکن تطبیقه على خبرته لیتکامل و یکدّ و تتفتّح قدراته و إمکاناته تدریجیّاً، و الحاصل قاعدة اللط

 «.ءطبّاءً كما بعث أنبیانْ یبعث أحانه أَامّا لعدم المقتضی لمثل هذا التطبیق أو للمزاحمة مع المالك الّذی ذكرناه، 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، عادۀً ممکن نبوده که 

ارتکاز فقهاء بر نجاست شکل گیرد. پس اگر فتوای فقهاء این علم را به وجود آورد که ارتکاز اصحاب همین 

ارتکاز عادۀً 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 ادلّۀ 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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