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   امارات مباحث

   از ورود در حبث  قبل  مقدمه  باب  من  چند مطلب جباست

  شود؛ تذآر داده

   معناي  و به  امارة  مجع  امارات:  اول مقدمه  

 را   امارة  مجع بعضي  آه  شده  بيان  در لغت  و عالمت نشانه

   در اصول  اصطالح ند و اما از حيثا ار نيز گفته'آم

   شي آل«   را به  حجت  آه  حجت  با آلمه است  مرادف فقه

اند و   منوده تعريف»  القطع درجة  و اليبلغ  متعلقه يثبت

 نيز   عملي  اصول  مباحث  مشول ، امكان  تعريف بنابراين

  و اماره)   عملي  و اصول اماره(  اعم  اماره باشدپس مي

  بايد موردبررسي)   عملي  با اصول متباين ( اخص

  .قرارگريند

   عملي  و اصول  امارات  ميان  تفاوت:  دوم مقدمه  

:   آه  آنست  گرديده  دوخبش  در اين  افرتِا حبث  موجب آه

 در او   را گويند آه  چيزي  آن  شرعيه  يا امارة امارات

   هم  امر باشد و تفاوتي  از واقع  و حكايت آشف جهت

 معترب باشد  اصويل  عاملان  چيز از ديدگاه  آن آند آه مني
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  و بينه)   در احكام  فقط  معترباست آه ( مانند خرب ثقه

  و چه)   معترب است  در موضوعات  و هم  دراحكام  هم آه(

 ياخرب فرد   معترب نباشد مانند خرب فاسق آنكه

 در  ا گويند آه ر  آنچيزي  عمليه  اصول ، ليكن احلال جمهول

   باشد بلكه  نشده  حلاظ  از واقع  وحكايت  آشف او جهت

دارد  مي  و حتري بيان  شك  را در زبان  جاهل  وظيفه فقط

 و   طهارت ، قاعدة)  برائت اصل ( الربائه مانند اصالة

   را آه  آنچه توان  مي  عمليه اصول  و از مجله  حل قاعده

   اعتبارآن  جهت او باشد ويل در   از واقع  آاشفيت مالك

   داشته  و معتضد شرعي  دليل  نباشد بلكه  آاشفيت حيث

   و غري اين  جتاوز و فراغ  وقاعده باشد مانند استصحاب

  . برد قواعد را نام

   را به  عمليه  و اصول  امارات  ميان  تفاوت برخي  

   و منت اگر درلسان:  اند آه  داشته تعبري ديگر بيان

 دارد و   نام  باشد اماره  اخذ شده  و شك  جهل لدلي

 باشد   اخذ نشده  و شك  جهل  باشديعين  آن  خالف چنانچه

  .  طهارت قاعدة: اند مانند  ناميده  عملي اصل
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   معتربند از سوي  از امارات  برخي:  سوم مقدمه  

   در اويل  و خرب ثقه  مانندبينه  عقل  از سوي  و برخي شرع

   مقدمات  نتيجه  بگوئيم بنابراينكه ( و ظن  و قطع

  . در دومي)   آاشفيت  باشد نه انسدادحكومت

   امارات  در مباحث  از قطع حبث:   چهارم مقدمه  

 يا   است  اصول مباحث  به ؟ آيا مربوط  است  حبثي چگونه

  اصويل  حبث  آه  است  اين ؟ حتقيق شناسي  شناخت  و يا حيت آالم

  آنست)  بنابر تعريف (  اصويل  مسئله باشد چونتواند  مني

   موضوع  يك  شرعي  حكم  استنباط  درطريق  آن  نتيجه آه

 منود  استنباط  شرعي  حكم  از آن  شود تا بتوان واقع

   آه در حايل.   ظواهر خرب واحد و مانند آن مانند حجيت

  كم ح  قطع  متعلق  چون  نيست  قبيل  ازاين  احكام  به قطع

   از قطع حبث  گفت توان  مي  البته  واسطه  بدون  است شرعي

 از   حبث  آالم  زيرا در علم  است  آالم  علم  مسائل  به اشبه

  آيد و در اين  مي  ميان  به  و عقاب ،ثواب  و قبح حسن

 و  گرددمانند لزوم  مي  مطرح  مباحث  نيز اينگونه مبحث

 فرد   ثواب  و عدم ا ثواب ي  فرد متجري  عقاب  لزوم عدم

  . خمطي
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   معروف  در آتاب  انصاري شيخ:   پنجم مقدمه  

   اذاالتفت املكلف ان«فرمايند مي)  رسائل ( فوائداالصول

   اوالقطع  فيه الشك  له  حيصل  فاما ان  شرعي  حكم ايل

   درآمد سخناني  پيش  بعنوان  آالم  اين در خصوص» اوالظن

  : ده ش  مطرح نقد گونه

  تواند توضيحي  مي  شيخ در آالم»  اذا التفت« ـ قيد  الف

 باشد   فعلي  مكلف  فقط  مراد ازمكلف  آه باشد، شرايطي

 مراد   آه  باشد بشرطي تواند قيد احرتازي و مي

  . باشد شأني مكلف

   نقيصه  اين  فِو و رفع  آخوند بنابر سخن  ـ مرحوم ب

  فاعلم«   دارند آه  مضمون ين ديگربد  آالمي  شيخ  سخن جباي

   اينگونه  و جهت»  القلم  عليه  وضع  الذي  البالغ ان

   وي  آه  است  اساس  نيز بر اين تعبريآخرند در آفايه

   منجر اخذ منوده فعلي  را مكلف  شيخ  در آالم  ملتفت مكلف

 در  شاك( را دربرگريد   مكلف  اقسام تا بتواند متامي

   مكلف تواند مقسمش  مني  است  برائت  مرجعش  آه واقعي حكم

 تا   قرارداده  راآخوند بالغ  مقسم پس)  باشد فعلي
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  گردد و با اين»   و شاك ، ظان قاطع «  قسم  هر سه شامل

  ، چون  منوده  خارج  او را از تعريف و امثال قيد غافل

 باستناد   آهنااست  وظيفه ، تعيني  اقسام مقصود از بيان

   تعيني  غافل  در شأن  آه  يا هر دو در حايل  يا شرع عقل

  تواند پاسخي  مي  سخن  اين  معنا ندارد،البته وظيفه

 در  ؛ مقصود از مكلف  آه  بيان  باشد بدين داشته

   نه است»  التكليف  قلم  عليه  وضع من«   شيخ مرحوم آالم

  اين، بنابر  التكليف  تنجزعليه  و من  فعلي  مكلف خصوص

   قرارداد و بديگر سخن  اقسام  را مقسم  آن توان مي

 بنابر   فعلي  نه  است  شأني  مكلف  مهان  ازمكلف مراد شيخ

  . اول  در قسمت  شده  بيان  از دو احتمال يكي

   آتاب  در ابتداي  انصاري  شيخ  مرحوم:  ششم مقدمه  

 در   منوده مطرح»  شرعي حكم «  را با عنوان  حبث رسائل

  مبادرت»   فعلي حكم «  آخوند با عنوان  مرحوم  آه صورتي

  .  منوده  حبث طرح به

 مذآور   از عنوان  آخوند خراساني مقصود مرحوم  

 عقًال   از قطع  متابعت وجوب(  قطع  احكام  آه  است  بوده آن
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 و   با واقع  مطابقت  هنگام  به  قطع و منجزيت

   مطابق  با واقع  قطع آه   در زماني  فاعل معذوربودن

   حكم  قطع متعلق  دارد آه  مواردي  به اختصاص) نباشد

   اين  و بنظر ايشان  رياشأني  اقتضائي  باشد نه فعلي

   بني  مشرتك  واقعي  حكم  آنكه آند بني  مني تفاوتي  فعلي حكم

   شك  زبان  به  خمتص  آه ظاهري  باشد و يا حكم  و جاهل عامل

  اختصاص  آه  عملي  و يا اصل  اماره  مؤدي  بر طبق م آهن آه

  . مردد باشد اش  در وظيفه  مكلف  آه  دارشته  مرودي به

   واقعي  است  مرتتب  فعلي  بر حكم  قطع  احكام در هر حال

   اين  اينكه آند بني  مني هم ، تفاوتي باشد و يا ظاهري

  حكامي جمتهد باشد يا مقلد مانند ا  به  متعلق حكم

   جمتهدين  دارد و از ابتالء معمول  زنان  به اختصاص آه

  . بدور است

   مكلفني  اقسام  انصاري  شيخ مرحوم:   هفتم مقدمه  

داند   مي  گانه سه  شرعي  حكم  به  توجه را در هنگام

 او   فيه  الشك  له  حيصل اما ان ...   املكلف  ان فاعلم«

   حكم  به  را خمتص  شرعي  حكم  اينكه بدون،» اوالظن والقطع
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،   ظاهري  حكم  به  نسبت تعميم  بدون  بداند و مهچنني فعلي

خنواهد   بروز اشكايل  موجب  و تفهيم  ختصيص  عدم  اين ليكن

  ، يعين  است ، فعلي  حكم  وضوح  بواسطه  ختصيص  عدم چون. شد

  وي  تعميم  و عدم  است  فعلي  حكم  رأسًا حتصيل مقصودمكلف

   قرينه  مهراه  به  ايشان  از ظهورآالم  آه  خاطر است بدين

  شود آه  مي استفاده»   و يا قطع  يا ظن  شك حصول«

   در حكم  چون  است  واقعي  حكم  مهان  شرعي مقصوداز حكم

   بدين  مطلب  اين بيان. ندارد  راه  و يا ظن  شك ظاهري

 و  ، اماره هري ظا  حكم  اگر براي باشد آه  مي صورت

 خواهد   قطعي  آهنا حكم  باشد مؤدي  وجود داشته يااصلي

،   است  قطعي  حكم باشد عدم بود و اگر وجود نداشته

  داشته  صورت  در اين  يا مظنون  مشكوك  واقعي  حكم اگرچه

 ترديد   عملي  و اصل  اماره  اگر در حجيت ، البته باشيم

گريد،   قرار مي  يا ظن و  نيزمورد شك  ظاهري شود حكم

 در  آفايه  صاحب  مرحوم  و اما سخن  واقعي مهانند حكم

   ان  يقال  ان فاالويل «  گفتار آه  بدين  دوگانه تقسيم

 اما   الثاني  اوال و علي القطع  له  حيصل  اما ان املكلف

 با   منافاتي  گونه هيچ»  معترب اوال  طريق  علي  يقوم ان
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   آالم  خودندارد چون  ثالثي  در تقسيم  شيخ مرحوم آالم

 ناظر   شيخ  و سخن است  مكلف  فعلي  وظيفه آخوند ناظر به

   عملي  و يا اصل  ظين  و اماره  علم  به  موارد عمل به

  . است

  



12

   قطع مباحث

   در چند مطلب  قسمت  اين  به  مربوط  سخنان جمموع  

  :گردد  مي ارائه

  ، الزامي  شبهه  بدون  قطع قتضاي م  به  عمل:  اول مطلب

؟   و جائز است  ساري  بر قطع حجت  آيا اطِال لفظ ، ويل است

  :  در دو معنا بكار رفته حجت

   تصديقي  معلوم  از آن  است  عبارت  آه  منطقي  ـ حجت1

  العامل: برساند؛ مانند  تصديقي  جمهول  ما را به آه

   يك  به البته.   حادث ، فالعامل  متغري حادث متغري و آل

  اند يعين  گفته  منطقي  را نيز حجت حدوسط معنا مهان

  .متغري

در  (  تكليف  از منجزيت  است ، عبارت  اصويل  ـ حجت2

   عدم درصورت (  تكليف ومعذريت)   با واقع  مطابقت صورت

  )  با واقع مطابقت

  در  رايج  با دو اصطالح  امجايل  از آشنائي  پس اينك  

 اطِال   بگوئيم توانيم  مي حجت  از لفظ  فقه  و اصول منطق
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  صحيح  منطق  فن  اصطالح  بر هر دو مبناي  بر قطع حجت

 پايدار خواهد بود   منطقي  حجت ، زيرا تا آجنايي نيست

   حد وسط  چون  نباشد و در قطع  قياس آربي  آذب  مستلزم آه

   منطقي  حجت  واصطالح ظ لف توان  مني  است  آربي  با آذب مالزم

   و آل  الوجوب هذا مقطوع:  منود مانند  منطبق را بر آن

  . شرعًا  شرعًا، فهذا واجب  واجب الوجوب مقطوع

  باشد نه  مي  ثابت  هي  اشياء مباهي  بر نفس  وجوب و چون

 قطعًا و   است  آاذب  آربي  پس بودن  مقطوع بر اشياء بوصف

  اخلمريه  مقطوع  و آل اخلمرية هذا مقطوع: نيز مانند

   قياس  آربي  در قسم ، يعين شرعًا  شرعًا فهذا حرام حرام

،   قطعيت  وصف  بر مخر به  نه برمخر استوار است  حرمت حكم

  جا خنواهيم در اين  و آربي  از صفري  منتج  ما قياس پس

  . داشت

   شرعي  حكم  خود موضوع  چيزي  به ؛ اگر قطع البته  

   حكم  در ثبوت  واسطه شي  آن  به  قطع  آه اي د بگونهباش

 براو   منطقي  باصطالح تواند حجت  مي  صورت شود در اين

 و »  فهو حرام  مائع  خبمريه اذا قطعت«: اطِال شود مانند
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   البته آه( نباشد   در اثبات  اگرواسطه  شئي  بيك قطع

)  منائيم بريمي تع  موضوعي  مقطع  را به  از قطع  صورت اين

  .  خنواهد داشت  هم  قياس  آربي  با آذب اصوًال مالزمت

   قطع تواند وصف  مي  اصويل  اصطالح  به و اما حجت  

  . ترديدي گونه  هيچ  شود بدون واقع

   اطِال حجت  و درخصوص  منوده  استفاده  از فرصت: تبصره

   بيان  ظين بر امارات)   واصويل از هر دو نظر منطقي(

 بر هر دو   قبلي  سخنان  بر اساس  آه دارمي مي

شود و   مي  ظين  بر امارات  اطِال حجت  و اصويل منطقي اصطالح

:  خنواهد بود مانند آربي  با آذب  مالزم  آدام در هيچ

   ما قامت  و آل  وجوبه  علي  البينة هذا ما قامت«

 »هرًا ظا  ظاهرًا فهذا واجب  فهو واجب وجوبه  علي البينة

   اثبات  موجب باشدآه  مي  حد وسط  بينة در اينجا قيام

  . شده'  را صغري'  اآربي

   جعل  به  و نيازي  است  ذاتي  قطع  براي  حجيت:  دوم مطلب

   ظين  امارات نداردو اما در قسم)   ثانوي جعل ( جاعل

 تا  معنا آه  دارد، بدين  جاعل  جعل  نياز به حجيت
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   به توان  ندهد مني  امارات  به  در عمل  اذن مقدس شارع

 نباشد   ذاتي  قطع براي  اگر حجيت حال.  منود  عمل ظنيات

   يا واقع  مطابق  اگر قطع  آه  ضدين آيد اجتماع  مي الزم

 نباشد   و اگر مطابق  است  حقيقي  ضدين باشداجتماع

 هر دو  خواهد بود آه  اعتقاد قاطع  حبسب  ضدين اجتماع

   غرض  بيشرت آنكه توضيح)   نفي  از حيث اين(باشد   مي لحما

 خود   يا حممول  آه  است  موضوع  براي  اجياد حممويل ازجعل

 و يا از   قطع  براي مانند حجيت  است  شي  يك از ذاتيات

 و با  است  حاصل  جاعل  جعل  بدون ء آه  شي  يك  ذاتي لوازم

 از نظر   هم و اين(آيد   مي  پيش  حاصل  حتصيل  ثاني جعل

  ). اثبات
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   آن  جانيب  و مباحث جتزي

   آن باشيم  مي  آن  طرح  درپي  قسمت  در اين  آه آنچه  

   حرام  منودمي  يا قطع خيال  آه  چيزي  ترك  با عدم  آه است

   واجب  منودمي  يا جزم  گمان  آه  چيزي  و يا آن است

  يا خري؟ شد  خواهيم  عقاب آيا مستحق است

  :  ذيل  برتتيب  شده  مطرح  نظريه  سه  مبحث در اين

   فعل  بر اساس  عقاب  آن  نتيجه  آه  فعلي  ـ قبح الف

   و مشهور اصوليان ،معروف  مقبول  نظريه ، اين  به متجري

  .باشد مي

   فاعل  و مذمت  سرزنش  آن  نتيجه  آه  فاعلي  ـ قبح ب

   شيخ  مرحوم  نظريه هم ين ا  شرعي  عقاب خواهد بود نه

  .  است انصاري

   عقاب  موجب  فعلي  قبح  در جائي يعين:  تفصيل  به  ـ قول ج

   امهيت  خود به  اين  آه  عقاب بدون  فاعلي  قبح و در جائي

  .شود  مي  متفاوت  خاص  و باشرائط موضوع

  : حتقيق
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   و حرميت  وجوب  به  متجري  در فعل  آه  است  اين حق  

   عقاب وجود ندارد تا منجر به  و ثوابي  معصيت و باملآل

   ثابت  فرد قاطع  براي  متجري  عنوان شود، البته

   يا حتسني  مورد تقبيح  فرد قاطع  عنوان  با اين شودآه مي

   و خبث سود سريره  فرد داراي  اين گريد عقًال چون قرارمي

،   نيست تب مرت  چيزي  فعل  بر نفس باشد ويل  مي باطن

   نيز در رسائل  انصاري  شيخ  مرحوم  آه اي گونه هبمان

   نه  است فاعل  متوجه  و تقبيح اند؛ مذمت  فرموده بيان

  . او فعل
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    قطع اقسام

  :  است  اقسامي  داراي قطع

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

   ـ طريقي1    
   طريقي  موضوعي قطع   حمض

   وجوب  براي العلة  فراگري و تام  موضوعي قطع   قطع  
  و حرمت

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤ ¤¤ ¤ ¤î 

 ـ 2    
   حمض  موضوعي قطع   موضوعي

  بعنوان    
   ثابت صفت

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤¤ ¤ ¤î 

 

  قطع    

   طريقي موضوعي

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤¤ ¤ ¤î 
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   براي  غري فراگري و جزء العلة  موضوعي قطع    
   و حرمت وجوب

  قطع    
   حمض موضوعي

  نوانبع  
   ثابت صفت

  :باشد  مي  ذيل  بشرح  اقسام توضيح

  :  حمض  طريقي  ـ قطع الف

   واقع  حكم  موضوع  دليل  در لسان  آه  است قطعي  

 خواهد بود مانند  طريق  قطع  متعلق  براي شود و فقط مني

 در   دخاليت گونه  هيچ  قطع  آه  شرعي  اآثر تكاليف  به قطع

   به  قطع  چنانچه  آه  است  پر واضح آهنا ندارد ويل ثبوت

  . خواهند شد  آيد آهنا منجز وفعلي  حاصل  تكاليف آن

   موضوع  به  تعلق ، قطع  قسم آند در اين  مني  هم و فرقي

 يا   خاص  مانعي  سيالن  به  شود مانندقطع  حاصل خارجي

باشد   شرعي  حكم  قطع  متعلق  آنكه  چه  او و غري آن مخريت

 مناز و   بر وجوب  مانند قطع  اويل  وضعي  و چه  تكليفي چه

   منازگذار  لباس طهارت  به  مانند قطع دومي
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  ي

¤ ¤ ¤ ¤  ̄¤ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤ ¤ ¤  ̄¤ ¤ ¤ ¤î 

   خارجي  موضوع  به يا متعلق    
   است

   شرعي حكم   حمض  طريقي قطع  
   تكليفي

    شرعي  حكم  به يا متعلق    

   عي وض  شرعي حكم      

  :  موضوعي  ـ قطع ب

   موضوع  دليل  در لسان  آه  است  قطعي  از آن عبارت  
باشد   امر مي  در واقع آه  آنچه  دخالت  باشد بدون حكم

»   فتصِد بدرهم  اجلمعه  صالة  بوجوب اذاقطعت«: مانند
 و   طريقي  مجعه  صالة  وجوب  به  نسبت  قطع  مثال در اين آه

  .  است  مناز، موضوعي بوجوب علق م  صدقه  به نسبت

   مانعيت توان  مي  باب  ديگر در اين از مثاهلاي  
 در   گوشت  حرام حيوانات  پوست  مناز و پوشيدن  براي غصب

مذآور   پوست  و پوشيدن  غصب  مانعيت برد چون مناز را نام
   ذآري  شرط طهارت«باشد   مي  مكلف  و قطع  بر علم معلق
 مناز  بطات  به  از آندو حكم  بيكي قطع صورت در  آه»  است

   لباس  و ياآن  غصيب  مكان  واقعًا آن  منود، اگرچه خواهيم
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 نيز   از قطع  قسم اين.  نباشد  گوشت  حرام  حيوان پوست
  :  است شده  تقسيم  دو قسم به

   موضوع  مالك  قطع  حيثيت  فقط  فراگري آه  موضوعي  ـ قطع1
  .  است حكم

   حكم  از موضوع  جزئي  قطع  غريفراگري آه  موضوعي  قطع ـ2
  .باشد مي

  : فراگري  موضوعي  ـ قطع1

   حكم  مالك  و فقط  است  حكم  موضوع  قطع  قسم اولني  
مناز در :  مانند  واقع دخالت باشد بدون  مي  مكلف قطع

   مباح  مكان  اگر واقعًا آن  آه  الغصبيه  مقطوع مكان
 مناز   صحت  شرط  چون  است  خود باقي  بطالن به مناز بوده
  .  است  مكان  اباحه  به  و قطع علم

  غريفراگري  موضوعي  ـ قطع2
   آه  صورت باشد، بدين  مي  حكم  جزء موضوع  قطع آه  
 باشند مانند   در حكم دخيل  و معلوم  از علم هر يك
  ر آجناعلمد.  شد  بيان  موضوعي  قطع  حبث  در اول  آه مثايل

 و   تصِد است  وجوب  براي  جزء موضوع  يك  مناز مجعه بوجوب
 ديگر   واقعًا و مثال  مناز مجعه  وجوب نفس جزءديگر آن

   شهادت براي  جزء موضوع  يك  مشهود به  به علم:  آنكه
   خواهد بود، البته  منكشف  واقع  و جزء ديگرش است

 اثر   ترتيب  پي شاهد در از شهادت  پس  اينكه بشرط
  قطع  مطلق  دو مثال  در اين  حكم  موضوع ، پس باشيم
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   با واقع  و مطابقت  اصابت  بشرط  قطع باشد بلكه مني
  .باشد  مي  حكم موضوع

   نفس  به  قائم  صفت  بگونه ؛ قطع بنابر هر دو قسم  
 در  ، آه  به مقطوع  به باشد و يا قائم  مي  مطرح قاطع
جود،  (  نفساني  مهانند سائر صفات  و علم طع ق  صورت اين

   و يا موضوع  است يا آاشف...)  و سخاء،شجاعت

 »  قطع  جباي  ظين  امارات  شدن جانشني «
  ، امجاع ، خرب ثقه  مانند بينه  ظين امارات  ـ الف  
   شرعيه  ادله  اعتباربواسطه در صورت...  و منقول

   شوند مطلقًا، يعين  حمض  طريقي  قطع توانند جايگزين مي
  چنان  هم آيد، پس  نيز پديد مي  امارات  بواسطه آثارقطع

   يا عدم با مطابقت (  تنجز و تعذرتكليف  موجب  قطع آه
  شود مهانگونه  مي  مكلف براي)   با واقع مطابقت

 خواهند   تنجز و تعذر تكليف  موجب  و طِر ظين نيزامارات
  .شد

   موضوعي  قطع  معترب جباي  امارات اما جايگزيين ـ  ب
  :  ازمجله  است  مورد اختالف  آن بانواع

)   مقامه اهللا اعلي (  آخوند خراساني  ـ مرحوم1
  :فرمايند مي

   قطع توانند جانشني  معترب مطلقًا مني  ظين امارات  
   قائمه مبا هو صفة«   مأخوذ درحكم  شوند چه موضوعي
   وطريق  مبا هو آاشف  در حكم مأخوذ  باشد و چه للمكلف
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   امارات  حجيت  دليل  زيرا مقتضاي»  للمكلف  الواقع ايل
   اثر مرتتب  بر امارات ، پس  است  آثارقطع  ترتيب  فقط ظين
   امارات طريقيت  بر حيثيت  آه  آثاري شود مگر مهان مني

 يا   حيثيت  موضوعي  قطع  در قسم  آه شود در حايل بار مي
،   است  مطرح  و طريقي  از موضوعي  و يا مرآب حمض يموضوع

   جباي  امارات جواز جايگزيين ، از اثبات  حجيت  دليل پس
بطور .  قاصر است  بنفس  قائم  صفت  بر وجه  موضوعي قطع

 اخذ شود   جواز شهادت  موضوع  بعنوان  اگر علم مثال
 خود  ه پايدار و ويژ  است صفيت  علم  اينكه  به با توجه(

شود   مي  استفاده  نبوي  از روايات  آه مهانگونه) فرد
 » مثلها فاشهدَاوَدع'، َاال  الشمس  تري هل«: فرمايد مي آه

   قطع  جانشني  شهادت  را درباب  امارات توان ديگر مني
   گسرتش  به  ثاني  بدليل  منود اال اينكه موضوعي

 از   وارده ت مانند روايا  ورزمي  مبادرت امارات توان
 دارد  بر جواز شهادت  داللت  آه  غياث  بن  خفص  روايت مجله

 اظهار   به  يد مبادرت ولو شاهد؛ استناد قاعده
  .منايد شهادت

   امارات  آه  معتقد بوده  انصاري  شيخ  مرحوم  ويل- 2
   شوند و در قسم  طريقي موضوعي  قطع توانند جايگزين مي
گردد مگر  تواند جايگزين  مني هرگز  حمض  موضوعي قطع

  . باشد  معترب دانسته  شارع  آه  ديگري بدليل

   و دو رآعت  رآعيت  دو و سه  در منازهاي بطور مثال  
  ظن (  اماره  بر اساس توان مني  چهاررآعيت  از منازهاي اول

  ظن  رفع  به حكم...)  زائد و  عدم معترب، خرب واحد اصالت
 از   دليلي  منود االاينكه را برطرف   منود و شك و گمان
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   جبعل  آهنم  امارات  اين  تأئيد وآمك  به  مبادرت خارج
  . منايد شارع
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 »  قطع  جباي  عمليه  اصول جايگزيين«
   چه  عمليه  اصول  معتقدند آه  اصولييان متامي  
   قطع توانند جانشني مني  مگر استصحاب  عقلي  و چه شرعي

  : يل دو دل شوند به

   مرتتب  عمليه  بر اصول  بر احناء قطع  ـ آثار مرتتب الف
»   عنداالصابة عنداخلطاء و منجزيت معذوريت«  باشد يعين مني

   چون  باشد ياشرعي  عقلي  عملي آند اصول  مني  هم و فرقي
 در   جاهل  براي باشند آه  مي  وظايفي  عمليه  اصول اين

   پس  واقع  حيثيت  حلاظ ند بدونا  شده  و حتريمعني  جهل زمان
  .شود  مني  بر آهنا مرتتب آثار واقع

   با آن شود بايد سنخيت  مي  قطع  جايگزين  آه  ـ آنچه ب
  گونه  هيچ آنيم  مي مشاهده  آه  باشد، در حايل داشته
 قيدنظر  باشد چون  مني  و قطع  عمليه  اصول  مابني سنخييت

   عمليه  در اصول  آه  در حايل  اخذ شده  در قطع  واقع به
  . نيست  ملحوظ  قيدي  چنني اين

   استصحاب  داشتيم  قبًال بيان  آه  مهانگونه البته  
   نيز قيد و حيثيت  دراستصحاب شود چون  مي  قطع جايگزين
   و ناظر به  شده  اعتبار و حلاظ  و آاشفيت طريقت
   شرعًا به ن و اعتبار آ  حجيت  مالك باشد، اگرچه مي واقع
   قسم  اين  آنكه بشرط  نباشد البته  از واقع  آاشفيت جهت

  و اين.   نپندارمي  را از امارات  عملي از اصول
   آه  هر اصلي  بلكه  نداشته  استصحاب  به اختصاص جايگزيين
 شود،   قطع تواندجايگزين  باشد مي  داشته  واقع نظر به
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 جتاوز،  ، قاعدة راغ ف ، قاعدة  الصحة اصالت: مانند
،   بدانيم  عمليه  از اصول آهنا را هم هرچند آه... و

   امارات  و بنا برقويل  اصول  اين  مهگي البته
  خواهند شد و الغري  طريقي  قطع جايگزين فقط

    تكميلي  حبث يك

   يادآوري  به  الزم اي  نكته  قطع  حبث  تكميل براي  
  تواند موضوع  مي حكمي  به  آيا قطع  اينكه ، و آن است

 و   حكم  مهان  باشد و يا موضوع  ديگري  حكم براي
  ؟  و يا ضد آن  خنست  حكم  مماثل  حكمي  براي ياموضوع

  ي  

¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤î 

 ديگر باشد باالتفِا   حكم  براي تواند موضوع  ـ مي1  
 » التصِد  عليك  فوجب اجلمعه    صالة  بوجوب اذا اقطعت«

اذا « باشد باالتفِا   حكم  مهان تواند موضوع  ـ مني2  
   مستلزم چون»   اجلمعه  صالة  عليك وجب    اجلمعة  صالة  بوجوب قطعت

   واقعي  بر ثبوت  منوط حكمي    به  قطع باشد، يعين  مي دور صريح
 .  قطع  به  منوط  آن  واقعي  و ثبوت  است آن

 و   موضوع  مماثل  حكمي  براي تواند موضوع  ـ مني3    حكمي  به قطع
 واحد مانند   در موضوع مثلني   اجتماع  باشد، چون  خنست حكم

 .  است  حمال  ضدين اجتماع

 باشد   حكم  مهان  حدمت  براي تواند موضوع  ـ مني4  
  باشد بشرط  مي  حمال نفسه  يف آه    است  ضدين  اجتماع زيرا مستلزم

   بوجوب قطع   اگر  واحد باشد، البته  در هر دو حكم  جهت اينكه
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  اول  حكم  تبديل  باشد، بعنوان  آن  حرمت  براي  موضوع  مجعه صالة
 ).  و ثبوت  فرض  در مقام فقط(آيد   مني  پيش اشكايل  

 

   التزامي موافقت

   با حكم ريعت ش  در احكام  مكلف  اعمال موافقت  

   آه  سؤايل باشد ويل  مي واجب  دارمي  اطالع  آه  مهانگونه شرع

   آياموافقت  آه  است باشد آن  مي  مطرح  اصول  علماي ميان

)   داشنت  با عمل  مناسب  اعتقاد و نيت يعين ( التزامي

   يا خري؟ است  واجب  عمل نيز هبمراه

   حبث  اين  آه هيم د  توضيح  است  امر الزم در ابتداي  

   آه  در تعبديات باشد نه  مي مطرح  توصلي  در واجبات فقط

  بيان ، براي  است  التزامي  و موافقت  آهنا نيت  اصلي رآن

،  قطع( شود   ثابت  از هر راهي  تكليف  گفت توان  مي مطلب

آيا )   حجت  داراي  شرعي ، ويا هر راه  و سنت  آتاب ادله

 اعتقاد  حبسب  يكي باشد آه  مي  و التزام عت دو اطا مقتضي

   معتقد به  آه  آسي  باشد، يعين  موافق  عمل  حبسب و ديگري

   بايد قائل  آن  به  قليب  التزام  باشد بدون عملي موافقت
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   نيز الزم التزامي  باشد و اگر موافقت  استحقِا عقاب به

   بتوان است   خنواهد بود، ممكن  عقاب  شود مستحق دانسته

   جائز وموجب  التزامي  از موافقت  برداشنت ادعامنود دست

 امر و   هتك در استحقِا عقاب ، زيرا مناط  نيست  هم عقاب

  التزامي  در خمالفت  آه  موالست  دستورات آنارگذاشنت

   مورد وجود ندارد، زيرا غرض  اين  عملي  شرعي احكام

   در نفس اجياد انگيزه خود  بندگان  به  شارع از تكليف

  باشد آه مي  مصلحت  داراي  آه  است  اجياد اعمايل آهنا براي

 ولو   است  شده  آن  و وجوبي  تشريع  موجب  مصلحت آن

 اگر   باشد، پس  نداشته  مهراه  به را هم  التزامي موافقت

 دهد   منايد و آنرااجنام  حاصل  علم  عملي  بوجوب مكلف

   در پي  او عقابي  نباشدبراي  هم آن   به اگر ملتزم

  . خنواهد داشت

   اعم  شرعي  احكام  به  التزام  گفت توان  مي البته  

  باشد عقًال، با قطع مي  واجب  بنحو آلي  و حرام از حالل

   احكام  به  التزام  آهنا زيرا وجوب  به نظر از عمل

  كهرا ندارد بل)   عمل مقدمه (  حمض مقدمي  جنبه شرعي

،   اعتقادي باشد مهاننداصول  مي  نفسي  وجوب داراي
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 از   پس ، چنانچه  خنواهد داشت  اميان  مومن  آه اي بگونه

 آهنا نباشد، و   به  معتقد و ملتزم  اهلي احكام  به علم

   در آتاب مجله  از آن  است  نظريه  مهني اخبار نيز گوياي

  : ست ا  و آفر آمده  اميان  خبش  وايف شريف

 حدود   علي ؛ اوقفين السالم  عليه  عبداهللا  البي ، قلت قال«

  اهللا  حممدًا رسول  و ان االاهللا الاله  ان ؛ شهادة ، فقال االميان

  »  عنداهللا  من  ماجاء به واالقرار جبميع

 تنها   اعتقادي ، در مسائل  آنكه  آالم خالصه  

   فرعي  شرعي  و اما دراحكام  است  آهنا مطلوب اعتقاد به

   آهنا ولو بگونه  به  اعتقاد آلي  بر لزوم  عالوه عملي

، هبر   آهنا نيز بنمائيم  خارجي  در حتقق  بايدسعي امجال

 در  وفقط.  نيست  جاري  تعبدي  در واجبات  نزاع  اين جهت

   آخوند خراساني  مرحوم ويل.   است  و ساري  جاري توصليات

   هم  امجال  را بگونه  احكام به  اعتقاد و التزام) ره(

   هيچ  به عقابي  التزامي  موافقت داند و برترك  مني الزم

 در  ، آه  وجدان  شهادت  بواسطه دانند، آهنم حنو روا مني

   ايشان  ديگري باشد و دليل  مي  حاآم  وعصيان  اطاعت باب
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   خواهيم  ماپاسخ فرمايند، ويل  مني  ارائه  زمينه در اين

  .داند  مي  عقاب  عبد را مستحق  خود وجدان اد آهد

  

   قّطاع قطع

 معنا منود يا   زودباور هم  به توان  را مي قطاع  

   به  غريمعمول  ازراههاي  آه  اصوليها آسي بنابر اصطالح

حمدودتر   قّطاع  اصويل  اصطالح  منايد، پس  حاصل  قطع  اهلي حكم

   توضيح  رابطه  اينباشد، در  مي  آن  لغوي از معناي

  . خواهدشد  ارائه بيشرتي

   مرحوم  آالم  شايد بواسطه  حبث  از اين اما سخن  

 بار   اولني  ايشان الغطاء باشد،آه  جعفر آاشف شيخ

   شك  با حبث  در رابطه  شدند آهنم  حبث  اين متعرض

   آثريالشك  شك  آه مهانگونه. فرمايند  مي ايشان. آثريالشك

   طريقي در غري قطع  هم  قّطاع باشد، قطع تنا منيمورد اع

   او از حد متعارف  يا ظن  قطع  آه آسي. ( معترب نيست

 نيز   انصاري شيخ) باشد  مي  باشدمانند آثريالشك خارج
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  فرمايند؛در السنه  خود مي  فوائداالصول در آتاب

،   معترب نيست  قّطاع  قطع  آه  است  معروف معاصرين

  ، طريقي  است  بر دو قسم شد قطع  قبًال اشاره  آه همهانگون

  . و موضوعي

 و   اسباب  از حيث  باشد يعين  آه  هبر صورت  طريقي در قطع

   و حكم يا حكم)  باشد مورد موضوع يعين( موارد  از حيث

   يعين اشخاص  و از حيث  باشد يا وضعي  تكليفي  چه هم

  .باشد و معترب مي   شود حجت  حاصل  آه  هر آس براي

  

  ي

¤ ¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤¤ ¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤¤ ¯ ¤ ¤ ¤î 

    ـ اسباب1   

   موضوعي    

   تكليفي  ـ موارد2    قطع  
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   حكمي    

   وضعي   ـ اشخاص3    

   معترب است  بنفسه  قطاع ، قطع  طريقي  در قطع در هر حال

  شد، نهبا  روا مي  عمل  ندادن  براجنام  مكلف  مؤاخذه چون

  .  شده  او حاصل  براي  آه بر قطعي

 شود،   قاطع  در موضوعي  فرد قّطاع  چنانچه:  موضوعي قطع

،  اسباب( شد   قبًال اشاره  آه مواردي  در متام  گفت توان مي

   زيرا مداردر حجيت  نيست  حجت قطعش)  موارد، اشخاص

   شرعي  دليل  داللت  تابع  و مورد و شخص  سبب  از حيث قطع

  . است

   براي  حكمي  بر ثبوت  است  قائم  دليل  گاهي چون  

   حرام  انه  ما علم آل«: مانند  آن  به  علم  بشرط چيزي

   و در بعضي»  جنس  جنس  انه  ما علم آل«  يا مثل» حرام

   بشرط  بر چيزي  حكم  بر ثبوت  است  قائم دليل اوقات

  ، مهانند سخن صخا  چيز از سبب  آن  به  قطع حصول

   شرعي  حكم  به  عمل گويند؛ جائز نيست  مي  آه اخباريون

   به  آه  اآثر اصوليني  يا سخن  و سنت متخذاز غري آتاب
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   او ازطِر غريمتعارف  قطع  آه  جواز تقليد از آسي عدم

  ، جعفر و اسطرالب ريل.  باشد مانند پديد آمده

  .قائلند

   قطع  آه  است  بر آن ته دو دس  اين  سخن و مبناي  

 جواز تقليد از   مأخوذ درموضوع  آه  شرعي  احكام به

 و   آتاب  از طريق  حاصل  علم  به باشد اختصاص  مي قاطع

  .  از غري آن دارد نه سنت

   است گريد، علمي  قرار مي  حكم  موضوع  آه  علمي پس  

   حكم آند بر ثبوت  مي  داللت دليل  اوقات ، و در بعضي خاص

،   معني فردي ء براي  شي  بدان  قطع  حصول ء بشرط  شي براي

   خود در غري حقِواهللا  بعلم  قاضي  عمل  بوجوب مانند حكم

 خود در  ، علم  از عمل  قاضي  و منع  اقوال بنابربعضي

  . حقِواهللا
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  :  حبث نتيجه

   از متام  معترباست  مانند غريقطاع  قطاع  طريقي قطع  

   موضوعي و اما در قطع)  ، موارد،اشخاص اسباب(زوايا 

   وخصوص  عموم  از حيث  اعتبار آن  بلكه  نبوده  گونه اين

   دليل  داللت ، تابع ، موارد و اشخاص و از نظر اسباب

  .باشد مي

   امجايل علم

   حبث  آن  نزاع  موضع  است   الزم  ورود در احباث براي  

  در حبث.  منود  و تفحص حتقيق آن   پريامون  و سپس را تعيني

  امجايل  آيا علم  آه  دارد آنست  امهيت  آه  آنچه  امجايل علم

 بايد از  شود و در نتيجه  مي  تنجز آن  موجب  تكليف به

   بودن  حرام  احتمال  در صورت باالمجال  معلوم اطراف

   اجنام  به اقدام  وجوب  گمان  منود؟ و يا در صورت اجتناب

  رد يا خري؟آ

   در دو جايگاه  سخن  طرح  بيشرت حبث  شدن  روشن براي

   منود؟ خواهيم
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   تامه علت)  قطعي (  تفصيلي  مانند علم  امجايل  علم: اول

   ياخري؟  است  تنجز تكليف براي

   احتياط  تعبري به  از آن  آه  امجايل  آيا امتثال: دوم

   بتوان ه خواهد بودولو اينك  تكليف شود مسقط مي

   امجايل تر امتثال  منود؟ بطور روشن  تفصيلي امتثال

 بر   قدرت آند ولو در صورت  مي تفصيلي  از علم آفايت

   يا خري؟  تفصيلي امتثال

  : پردازمي  مي  شده  مطرح  سؤاالت  پاسخ  به  حبث  از طرح پس

   آراء و نظريات  داراي  اصويل  دانشيان:  اول  سؤال پاسخ

 از آهنا   ذيًال برخي  هستندآه  زمينه  در اين ونيگوناگ

  .  داشت  خواهيم را بيان

   تنجز تكليف  موجب  تفصيلي  مهانند علم  امجايل  علم ـ1

   خمالفت  حرمت  عبد به  التزام موجب  معنا آه شود بدين مي

آخوند   شود مرحوم  قطعيه  موافقت  و وجوب قطعيه

   اشتغال  در حبث االصول آفاية   معروف  در آتاب خراساني

   سخن  با او در اصل  هم اي و عده  را برگزيده  قول اين

  .اند  منوده موافقت
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   آه  تام  علت باشد نه  مي  تكليف  مقتضي  امجايل  علم ـ2

   موافقت  وجوب  و نه قطعيه  خمالفت  حرمت  نه  آن نتيجه

وند در  آخ  را مرحوم  نظريه  خواهد بود اين قطعيه

   معروف اند آه  فرموده  مذآور ارائه  آتاب قطع مبحث

  .اند دانسته  آفايه  در آتاب  دو سخن  اين هتافت

 و   قمي  حمقق  به  منسوب  آه  نيز مهانند آنچه  بعضي ـ3

 و  املسالك  رياض  صاحب  وسيد علي  عاملي سيد حممد جبل

  ند بدينباش مي  تفصيل  به  قائل  است  سبزواري مرحوم

   تامه  علت  قطعيه  خمالفت  در خصوص  امجايل  علم  آه ترتيب

   مقتضي  قطعيه  موافقت باشد و براي  مي تنجز تكليف براي

   تا سرحد عدم  احتمايل موافقت باشد بنابراين  مي تكليف

  موضوعيه  از شبهه  در حبث  قول  اين  است  آايف  قطعي خمالفت

  .  گرديده  ارائه االصول ني قوان  آتاب حترمييه

باشد   مي  تنجز تكليف  براي  تامه  علت  نه  امجايل علم ـ 4

   علم  مرجع  چون  است بردي  مانندشك  بلكه  مقتضي و نه

 را   قول باشد،اين  مي  موضوع  در اطراف  تفصيلي  شك امجايل

  .اند  داده  نسبت  جملسي  عالمه  به  قمي حمقق
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 از   رهايي  براي  امجايل  در موارد علم ه قرع  تعيني ـ5

  باشد و استدالل  مي طاووس  سيدبن  به  منسوب  آه مشتبه

  .باشد مي»   امر مشكل  لكل القرعة «  عموم ايشان

   تامه  علت  قطعيه  خمالفت  حرمت  به  نسبت  امجايل علم ـ 6

  نه   است  تامه  علت  نه  قطعيه موافقت  وجوب  به  نسبت ويل

   منسوب  قول اين شود آه  مي  حمسوب  بدوي  شك  بلكه مقتضي

 در   اقوال البته. باشد  مي  اصول  از علماي اي  عده به

 آهنا   در اينجا به  آه  شده  بسيارمطرح  زمينه اين

  . آنيم  مني اشاره

 :  در اقوال حتقيق

   امجايل  علم  بر اقتضاي  مبتين  را آه  دوم اگر قول  

   علم  آه  اساس  بر اين منائيم  قبول  است  تكليف  به بتنس

باشد   مي  از واقع  آشف  قدرت  داراي  اگرچه امجايل

   مرتبه  و مهچنني  نيست االنكشاف  تام  تفصيلي مانند علم ويل

   حكم  موضوع چون. ماند  مي  حمفوظ امجايل  با علم  ظاهري حكم

   بعينه  امجايل  علم طرافا  در يكايك  آه  است  شك ظاهري

   به  در اطراف  امجايل  علم وجود دارد و بازگشت
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   وجوب  در عدم  مانعي  پس  است  در اطراف تفصيلي شك

 ادعا منود  توان  مي بلكه  وجود نداشته  قطعيه موافقت

  ). بنا بر قويل (  نيست  مرتتب  قطعيه  بر خمالفت  هم حرميت

  :  سخن نقد اين

   براي  اقتضاء در تكليف  اثبات  براي ليل د اين  

   بصورت  تكليف انكشاف  عدم  چون  نيست  آايف  امجايل علم

   اذن  موجب  براسه  در اطراف  تفصيلي  و وجود شك آامل

 با   خنواهد شد چون  اطراف  در جواز ارتكاب وترخيص

 دارد،   تناقض بروز منوده  جممل  بگونه  آه  واقعي تكليف

 و   دارمي  يقيين  برائت  نياز به  يقيين  اشتغال  براي پس

 و   منوده  جاري  احتياط  امجايل  علم  اطراف بايد درمهه

  ، آه  را بنا هنيم قطعيه  خمالفت  و حرمت  موافقت وجوب

 آور   الزام  تفصيلي  مهانند علم  امجايل  علم درهنايت

  .باشد   تكليف  مقتضي نفسه  يف خواهد بوداگرچه

  :  بر اشكال اشكال

  ،   است  نقض  نقد قابل  اين  دو بيان به  
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 اآثر و يا شايد اتفِا علماء   غريحمصورة در شبهات: اوًال

   در مهه باشند، اگرچه مي  جواز ارتكاب  به  قائل اماميه

   آه در حايل)   و توان  قدرت در صورت( باشد  اطراف

   آه  واقعي تكليف با   در ارتكاب دراينجا نيز اذن

   براي ،و هر پاسخي  است  وجود دارد مناقض  امجال بگونه

   هم  مورد حبث  شود عينًا در مسئله  ارائه  مناقصه رفع

  .شود بايد ارائه

   اصويل  عاملان  آه  بدوي  در شبهات جواز ارتكاب: ثانيًا

   در اينجا نيز حكم حال  ندارند، در عني  اختاليف درآن

   برائت  اصل  مقتضاي  به آه)  جواز ارتكاب ( ظاهري

 در آهنا   احتمال  بگونه  آه گردد با تكليفي مي ثابت

)  باشد  احتمال بگونه اگرچه(باشد   مي وجود دارد مناقض

   به ، احتمال  است  حمال  تناقض  قطع  آه  مهانگونه چون

  .  است نيز حمال تناقض

  : مذآور  بر موارد نقض پاسخ

   مالك  چون  وارد نيست  اول  در مورد نقص كالاش  

 و   حمصورة  با شبهات  غريحمصورة  در شبهات  در ارتكاب اذن
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   در اويل  چرا آه  است  آامًال متفاوت  مجال  به معلوم

   به  حكم  اجتماعي  در نظام  و اختالل  عسر و حرج دليل به

   به  و معلوم ة حمصور در قسم  آه  در حايل  شده  داده ترخيص

  . ندارد  راه  مالك  اين امجال

   موافقت  آه  خنواهد داشت  مانعي  اساس بر اين  

   در شبهه امجال  به  متخذ ازمعلوم  واقعي  تكليف قطعيه

  رعايت  تنجز تكليف  شرط  چون  ندانيم  را واجب غريحمصورة

   آه باشد در حايل  مي  عسر و حرج  آن  و از شرائط نشده

   اساس  بر مهني  و تكليف  رعايت حمصورة  در شبهات  شرط اين

   نقض  اين  گفت توان مي  دوم  در مورد نقض  البته منجزاست

   معلوم  و اطراف  بدوي  شبهات  بني  تشابه  و وجه وارداست

  . وجود دارد امجال به

    اشكال  اصل  ديگر به پاسخي

   و واقعي  ظاهري  حكم  بني  آه  با مجعي شايد بتوان  

   بيان بدين.   باشيم  داشته  درمسئله  وايف  پاسخ منائيم مي

باشد،زيرا   مني  منافاتي  و واقعي  ظاهري  احكام بني:  آه

 غري   واقعي  و حكم  منجزاست  در مورد شك  ظاهري حكم
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   و موضوع  حكم  در خصوص  اگرچه واقعي  احكام منجز، چون

   واقعي  احكام  اين  ومهچنني  است  مشرتك  و جاهل  عامل ميان

   تنجز اينگونه ، ويل باشه  مي  فعلي  مهگان در حق

   آهنا تعلق  به  تفصيلي  علم  آه  است درصورتي احكام

   بودن  پا را ازفعلي  ظاهري  احكام  آه يابد، درحايل

   بني باشند و لذا تنايف  و منجر نيز مي نيز فراتر هناده

   در جائي  تنايف چون: وجود ندارد  و ظاهري  واقعي احكام

 واحددر   منايد در زمان  اراده  دو چيز را شارع  آه است

  بطور مثال. باشد  مني  گونه  اين  فيه  ماحنن  واحد آه جهت

 باشد و   مخر منوده  شرب حرمت  به  حكم  مقدس اگر شارع

  علم و عدم   جهل  را صادر منايد در ظرف  ارتكاب اجازه

   بواسطه شود شارع  مي  آشف  صورت  در اين ،آن  حرمت به

 را مورد   ايشان  يا موضوع حكم  به  بندگان  علم عدم

  حكم  به  عبد عمل  و چنانچه  خنواهد ساخت  واقع عقاب

 نيز شود   واقع  با خمالفت  منايد و احيانًا مصادف ظاهري

   بال بيان  عقاب  اورا منايد اين  قصد عقاب و شارع

  . خواهد بود  قبيح  نفسه باشد و يف مي
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   است  تفصيلي  مهانند علم  امجايل  بنظر ما علم ويل  

 در   تكليف چون) باشد مي  تكليف  براي  تامه  علت يعين(

 در  البته (  است  معلوم  تفصيلي  بگونه  امجال  به معلوم

   و فراغ برائت   نياز به  يقيين و اشتغال) وسيعرت دائره

   مهه  ترك به  مسئله  در فرض  يقيين  دارد و فراع يقيين

 مانند   امجايل  علم پس. شود  مي  حمقق  مجال  به  معلوم اطراف

   موافقت  و وجوب  قطعي  خمالفت  در حرمت  است تفصيلي علم

  . قطعي
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   امجايل امتثال

  :  دوم  سؤال  به پاسخ

   از علم با متكن «  آه ل سؤا  اين  به در پاسخ  

»  منود؟ امجايل  اشتغال  به  مبادرت توان  آيا مي تفصيلي

 شد   قائل  تفصيلي  و تعدي  توصلي  واجبات بايد بني مي

   آايف  امجايل  امتثال  توصلي  در واجبات آه  ترتيب بدين

 هو   حيث  من وقوع  واجبات  مقصود از اينگونه  چون است

  . در آهنا ندارد و متييز دخاليتباشد و قصد  مي

. شود  مي  بيان  در دو خبش  مطلب  تعبدي  در واجبات ويل

   تكرار و غريمستلزم مستلزم: از است  عبارت  تعبدي واجب

  تكرار

   تكرار، مانند وجوبي  غريمستلزم  تعبدي  ـ واجبات الف

 باشد، مانند ترديد   و اآثرارتباطي  اقل  مردد بني آه

   و عمل  احتياط  در مناز آه  سوره  با استحباب بدر وجو

  گردد و مانعي  مناز مني  در اصل اآثر نيازمند تكراري به

  . وجود ندارد  تفصيلي علم  حتصيل  و ترك  امجايل از امتثال
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 در  مانند متباينني:  تكرار  مستلزم  تعبدي  ـ واجبات ب

   موضوعيه و در شبهه)   ظهر يامجعه وجوب (  حكمه شبهه

   با امكان  امجايل در امتثال)   قبله  در جهات اشتباه(

 بنظر   اشكاالتي  احتياط  از طريق  تفصيلي  علم ازحتصيل

  :شود  مي  ذيًال ارائه رسد آه مي

     در وجه  ـ اخالل1

   متيز  به  ـ اخالل2

    در امر موال است  بيهود انگاري  ـ موجب3

   به  عمل  ختريب  قادر به ام هيچكد  اشكاالت  اين ليكن

  : شوند چون  مني احتياط

   معترب بر اعتبارش ، دليلي  در قصد وجه  ـ اخالل1

  . ندارمي

   براي  دارد ويل  امكان متييز؛ اگرچه  به  ـ و در اخالل2

  .شرعًا وجود ندارد  عقًال و چه  معترب چه  دليلي او هم
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   وجود داعي صورت در   احتياط  توسط  امجايل  ـ امتثال3

شود مانند   در امر موال مني  ولعب  بيهودگي  موجب عقالئي

 امر   به  تفصيلي  او از تكرار اجياد علم  غرض آنكه

   آه  صاِد است  لعب  در صورتي  آنكه موالباشد، و اضافه

   اطاعت  در آيفيت لعب  آنكه  در امر موال باشد نه لعب

 باشد در   وجود داشته امر موال و اگر در اينجا لعيب

  . در خود امر موال  نه  امر موال است اطاعت حنوه

   است  تفصيلي  علم  حتصيل  امكان  فِو در صورت  مطالب متامي

   جز احتياط  باشد راهي وجود نداشته  امكان  اگر اين ويل

  . وجود ندارد  يقيني  به  رسيدن  تعيني براي

  :  تكميلي حبث

   امتثال  قرار گرفت  مورد حبث ون تاآن  آه آنچه  

 در اينجا   بود ويل تفصيلي  علم  از حتصيل  با متكن امجايل

   تفصيلي  ظن  از حتصيل  آيا با متكن  آه  است  اين سخن

  منايد؟  مي  آفايت  امجايل نيزامتثال

   ظن  ابتداء انواع  است  الزم  سؤال  اين  به  پاسخ براي

   به اعتبارش ( خاص: دارد  دو شكل ظن:   منائيم را معني
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   انسداد باب از طريق ( و مطلق) باشد  مي  خاص دليل

  ) علم

   به  آه  خمري است  معترب مكلف  خاص  ظن اما در قسم  

 منايد، و   اقدام  تفصيلي  ياظن  امجايل  از امتثال هر يك

   عدم  انسداد موجب  دليل  از مقدمات اگر يكي

   با عسر و حرج  مالزمت باشد يا از باب ن احتياط وجوب

  . امر موالنشود  به  با لعب نباشد و يا مالزم

   تفصيلي  واال ظن  است  جاري  هم  دوم  در  قسم ختيري سابق

  .خواهد بود  امجايل  بر امتثال مقدم

 باشد   معترب نداشته  دليل  در هر دو صورت و اگر ظن

  چون.   است  مقدم آن  طبق بر  و امتثال  امجايل قطعًا علم

 دارد   علم  بر حتصيل  متكن  مكلف  آه  است  آن مفروض

  .  اطراف  به  و عمل ولوامجاًال با امتثال

  



 
47

   ظن مبحث

   بايد مورد بررسي  قطع  از مباحث  پس  آه آنچه  

   داراي  مهانند قطع آه  است  غريعلمي قرار بگريد امارات

  ، امجاع خرب واحد ثقه: انندباشند م  مني  ذاتي حجيت

  ... و ، ظواهر آالم ،بينه منقول

   حجيت  اقتضاء داراي  و نه  عليت  بگونه  به آه  

 اعتبار  توان مني  از عمل  منع جمرد و عدم نيستند و به

 وجود دارد   هنوز مقتضي  آهنا را احراز منود چون شرعي

 اقتضاء  اجياد و براي. باشد  مني  نيزدر ميان و مانعي

   سخن اين باشد شايد به  مي  شارع  حتمي  جعل نياز به

  :  آه  صورت  وارد شود بدين اشكايل

   شارع  از سوي  ردع  وجود عدم  حمض  به در خرب ثقه  

 از   ثانوي  جعل  به گردد وديگر نيازي  مي  ثابت اعتبارش

  نبيا  دارد بدين  پاسخي  سخن  اين باشد، ويل  مني  شارع قبل

   نيست  از شارع  ردع  عدم  فقط  اعتبار خربثقه دليل:  آه

باشد   مي  آمكي  خرب ثقه  به  برعمل  عقالئي  وجود سريه بلكه
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 خرب  اينكه گردد نه  مي  در خرب ثقه  حجيت  اقتضاي  موجب آه

  . اعتبار باشد  اقتضاي  خود داراي  و خبودي  نفسه  يف ثقه

   دارد؟  وقوعي  امكان علمي غري  امارات آيا نعبد به

 تقريبًا   اصوليني  بني  سؤال  اين  ذاتي در امكان  

 آراء   تضارب  وموضع  اختالف  آنچه  بلكه  نيست اختاليف

   تعبد به  وقوعي  امكان باشد مهان  مي علماء اصول

 آهنا را   در دو بينش توان  و مي  است غريعلمي امارات

  : منود خالصه

   ندارد، آه  امكان  غريعلمي  امارات به ـ تعبد  الف

   ابن  به  معروف عبدالرمحان  حممدبن  نظريه سردمدار اين

  .  است  رازي قبه

   اين  دارد، آه  امكان  غريعلمي  امارات  ـ تعبد به ب

  .اند داشته  بيان  را مشهور اصوليني قول

   سه  غريعلمي  امارات  تعبد به  امكان  عدم  به قائالن

  :اند منوده  خود ارائه  سخن  براي دليل
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 خدا   از رسول  خرب واحد در خرب دادن  ـ اگر تعبد به1

 از خود  جائز باشد بايد تعبد خبربوحد در خربدادن)  ص(

   پس  فاسد است  تايل  آه  جائز باشد درحايل خدا هم

  .  هبمچنني هم مقدم

  الزم   تعبد حمظور خطابي  امكان  قبول  ـ در صورت2

  شود اگر حكم  مي مثلني  اجتماع  يا موجب آيد يعين مي

   باشد و يا موجب  واقعي  با حكم  مماثل  اماره مؤداي

   حكم  خمالف  اماره  مؤداي گردد چنانچه  مي ضدين اجتماع

  . باشد واقعي

   از دست  جمعوله  تعبد با مصلحت  امكان  ـ در صورت3

   چنانچه شود بطور مثال مي رود و يا درمفسد، واقع مي

 باشد ودر   مناز مجعه  وجوب  عدم  غريعلمي  اماره مؤادي

 فرد   از دست  باشد آه  شارع  مصلحت  مناز مجعه  وجوب واقع

شود و يا   مي  اهلي  واجب  ترك  برود و دچارمفسده مكلف

   بيان  باشد و اماره  واقعًا حرام اگر توتون

   در مفسده  جائز است  آن ل و امثا  توتون داردآشيدن
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رود و   مي  از دست مصلحت  شود در هر دو صورت  واقع حرمت

  . شومي  مي  واقع يا درنقده

  

  فِو  دليل نقد سه

   مؤيد به  غريعلمي  اماره  اگر تعبد به:  اول نقد دليل

 و اخبار   جائزنبوده  آن  نباشد تعبد به تأئيد شارع

آند و   مني  خربها فرقي اينگونه   براي  و خدا هم از رسول

   بالاشكال  خربدادن  اين  مقدس  شارع  ازناحيه چنانچه

  . جائزخواهد بود  خربدادن باشد در هر دو صورت

  ما را ملزم)  ص( خدا   اگر رسول  آه  بيان بدين  

   و امني  موثق آه  خرب هر فردي  به  و عمل بدارد مقبول

 فهو خمرب   هو عّني لما اخربآمآ:   آه  مضمون باشد با اين

 سازد   ما را ملزم  و چنانچه  است صحيح  الزام اين»  عين

   نيب ابراهيم  مانند الزام  اهلي  از رسوالن  خرب رسويل به

 بر   موسي  يا الزام  لوط  قوم  براي  نيب  لوط در خصوص

 اخبار از   بر اساس  بين  هارون قول  بر قبول اسرائيل بين
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  صحيح  صور تعبد و الزام  اين  در مهه  آه وند متعالخدا

  .خواهد بود

   جعل  يك  غريعلمي  اماره  براي  حجيت  جعل:  دوم نقد دليل

 را با خود   آثار حجيت ترتيب  فقط  بلكه  نيست تكليفي

  حكم  منجز و معذرشدن  موجب آورد، يعين  مي  ارمغان به

 ما بگويد  د براي اگر خرب واح بطور مثال. گردد مي

   باشد حكم  مطابق  با واقع چنانچه  است  واجب منازمجعه

باشد   با واقع  و اگر خمالف  خرب واحد منجز شده بتوسط

شود و با   مني  معذور و ديگر عقاب  واقع  به  نسبت مكلف

   يا اجتماع  مثلني  ديگر دچارخمطور اجتماع  وصف اين

  غريعلمي  موارد امارات ه در مه  شد، پس  خنواهيم ضدين

  .باشد  مني  در ميان  واقعي  جز غريحكم  چيزي حكمي

   با واقع  اماره  مؤداي  خمالفت  در صورت:  سوم نقددليل

   براي  خمطوري  موجب رود ويل مي  از دست  واقع  مصلت اگرچه

   اماره تعبد به  در نفس  هم  اگر مصلحيت  چون  نيست مكلف

 در   سخن  خواهد شد و اين  تدارك  واقع ت شود مصلح فرض

 اآثر   انصاري ، و بعد از شيخ  است  جاري  هم مفسده حبث
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   اماره  تعبد به در نفس  وجود مصلحت  به  قائل اصوليني

  ).  سلوآيه مصلحت(اند  شده

  »  علميه  اصول  بربعض اشكال«

  دليل:  مانند  عمليه  از اصول  بعضي ظاهر ادله  

   حرام  انه  تعلم حيت  حالل  هو لك  شي آل «  احلل اصالة

   تعلم  طاهر حيت  شي آل «  طهارت  قاعده و دليل»  بعينه

   جاري  حترمييه  دو در شبهات  اين آه»  قذر انه) تعرف(

  در شبهات  هم  آه  الربائة  اصالة باشند و يا دليل مي

   حنو جعل به   هر سه ، آه  است  جاري  وجوبي  و هم حترميي

   حكم  صورهتا چنانچه ، در اين  شده  بيان شرعي  اباحه حكم

 و   خواهد داشت منافات  ظاهري  باشد با حكم  حرام واقعي

آيد و   مي  پيش  ضدين  و يا اجتماع  مثلني خمطور اجتماع

گردد و   مي  در مفسده  و دخول  مصلحت  رفنت  ازدست ياموجب

   خنواهد بود، براي  آايف منودمي ائه قبًال ار  آه پاسخهائي

  :رسد بنظرمي)  بيشرت بلكه (  حمظور چهار طريق  اين رفع

در  (  است  فعلي  ظاهري  و حكم  شأني  واقعي  حكم- 1

 و  شكل (  ديگر اجتماعي اساس و بر مهني)  موارد اينگونه
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اطِال   مرتبه  به  را مجع  مجع  اين آيدو نام  مني پيش)  ضدي

   در شرح  آخوند خراساني  به  منسوب  قول اند، اين همنود

   اراده يعين (  شأني  واقعي  حكم- 2.باشد  مي بر رسائل

  فعلي  ظاهري  حكم ويل)   نيافته  تعلق  آن  به  شارع فعلي

  واقعي  حكم- 3.   گرفته  تعلق  آن  به  شارع  و اراده است

 منجر  لي فع  ظاهري  اما غري منجز وحكم  است فعلي

  )  آخوند در آفايه سخن(باشد  مي

 وجود   تنايف  و واقعي  ظاهري  حكم  اصوًال بني- 4  

 در مبدأ صدور  چون  منتهي  مبدأ و نه  ازحيث ندارد نه

   حكم  ويل  است  واقعي  از مصلحت  ناشي  واقعي حكم

 امر بر   تسهيل  مهان  آه  ظاهري  از مصلحت ناشي ظاهري

 تنها در  بعث: اوًال.  منتهي و از حيث.  باشد مكلفان

   در مورد فرض  واقعي  حكم  در چون  است  ظاهري حكم

آورد تا   مني  پيش  ميان  در اين  هم  حبثي  پس نيست ثابت

.  بوجود آورد امتثال  در مرحله  فعلي  يا تدافع تزاحم

   مستقر است  واقع  در مرحله  واقعي  حكم  ديگر آنكه سخن

   ظاهري  حكم  باشد يا نباشد ويل  آن  به  مكلف ًاچهثبوت
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   مورد شك  به  استقرار دارد واختصاص  شك در مرحله

  .  دو از يكديگر جداست  آن  مرتبه دارد، پس
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   خاص ظنون

    ظواهر الفاظ حجيت

   و گمان ظن (  آلي  اصلي  از حتت  آه ظنوني  

  :اند عبارتند از  شده خارج) اعتبارند بي

  :  قرآن ظواهر الفاظ:  اول

   به  نسبت  جدي  اراده  گفنت  در سخن اصوًال هر آسي  

   بدليل  خود رادارد اال اينكه  ظاهر سخن فهماندن

 باشد   نداشته  ظاهر آالم  ديگر نظر به  يا اغراض ثانوي

 معتقد و   انساني  گروههاي  متامي   عاقالن روش و بر اين

   ارتباط  با انسان روش  مهني  اساس بر  هم خداوند متعال

 اگر   آه  منوده  و مراد خود را بيان برقرار منوده

   غري از معناي  ديگري  معناي  نبود و اواراده چنني اين

   براي  و عالمتهائي بايد نشانه  مي ظاهر را داشت

   قرائين  وجود چنني فرمود و با عدم  مي  ارائه مطلب فهم

   با ظاهر فرمان  خمالفت  درصورت  مكلف  براي ديگر عذري

ديگر   طريقه ماند، و نيز چنانچه  مني  باقي  مقدس شارع
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 بود بر او   مقدس  مقصود مورد نظر شارع  افاده براي

   با توجه  منايد آه  وتفهيم  آنرا تعيني  بود آه ضروري

   عمل  مهني  ننموده  را او ابداع اي  طريقه  چنني  اينكه به

 مورد   ظاهر الفاظ  به  عمل  بر اساس  مردم وجودميانم

 امضاء نيز  توان  آنرامي  نام  آه  اوست رضا و خرسندي

  . گذاشت

   الفاظ  حجيت  حنوه  در باب اي  مقدمه  از بيان پس  

 خدا و   آتاب  الفاظ حجيت  به پردازمي  مي  آلي بصورت

  مسئله   در اين  آالم تفصيل.   اخبار يون اشكاالت

  :باشد  مي  چند موضوع  پريامون نيازمندتوضيح

 مراد  منايد اعتبار ظواهر و تعيني  مي  مهم  آه چه  ـ آن1

 بر مراد   فعلي  ظن  ظواهرافاده باشد و آنكه  مي گوينده

 مراد در   برخالف  ظن آه ؟ و ديگر آن بنمايند؟ يا نه

   باشديا نباشد؟ و اعتبار ظاهر هيچگونه مكلف

 يا غري آهناندارد   افهام  به  با مقصودين تباطيار

   مالك چون. باشد  مي  و سنت  از آتاب  ظواهر اعم واينكه

 و مقدار ظهور آهنا   است عريف  و اعتبار در الفاظ حجيت



 
57

  مطابق  عقالء بر عمل  سريه باشد، آه  معيار مي نزد عرف

ارد و  وجود د  ياد شده  احتماالت  در متامي ظاهر الفاظ

 در  و لذا عذر فردي. آهنا ندارد  بعض  به  هم اختصاصي

 مراد   خالف  به  ظهور يا ظن  عدم  ادعاي قبال

  . نيست پذيرفته

   دست  ظواهر آتاب  به اما اخباريها از عمل

   واقع  تفسريروايات  حتت  آه  آياتي اند و فقط برداشته

   اين اند و براي  قرار داده اند را مورد عمل شده

  :اند منوده  را ارائه  خود دالئلي نظريه

   وجود دارد آه اند اخباري  ادعا منوده ايشان ـ  الف

 دارد   حمدود و معني خماطبني  به  قرآن  فهم  بر اختصاص داللت

وجود  ها امكان  غري آن و براي)  السالم  عليهم  ائمه مثل( 

   عمل شود تا بتوانند در مقام و بروز ظهور تصور مني

  السالم الصاِد عليه قال: مانند.مورد استناد قرار دهند

  :  خرب طويل  يف لقتادة

  و»   به  خوطب  من  القرآن  امنايعرف  يا قتاده ويهلك«

   آخر؛  خرب طويل  يف  حنيفه  البي السامل  الصاِد عليه قال
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   انزل  الذين  الكتاب  عند اهل  ذلك  اهللا  ما جعل و يلك«

 » عليهم

 و   راي  بر اساس  از تفسري قرآن  هني  آه اخباري ـ  ب

  :منايند مانند  مي تفكر شخصي

 فقد   برايه  فرالقرآن من«:  عليه اهللا صلي...  ا  رسول قال

   فسرالقرآن من « و يااينكه»   الكذب  اهللا  علي افرتي

  .» الثار  من  فليتبوا مقعده برايه

 وجماز   تقييد و ختصيص يدايش پ  به  امجايل  وجود علم ـ ج

   ظاهر لفظ  سقوط  خود موجب اين  آه در اآثر ظواهر آتاب

  .شود از اعتبار مي

   اخباريها مورد نقد و اشكال  و دالئل  وجوه  مهه ويل

  .باشد مي

   به  قرآن  فهم  بر اختصاص  شده  ارائه روايات:  خنست

 مورد   حنوه  سه خود به)  البيت اهل(  و اصلي  معين خماطبني

  .  است اشكال
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   حيث  من  قرآن  جمموع  فهم  روايات  ـ مراد اينگونه1

،  ، خاص ، عام ، منسوخ ،ناسخ ، متشابه حمكم (  است اجملموع

   زيرا در قرآن  آيات  بعضي  فهم نه) ، مقيد مطلق

   دوباره  تبيني  به  آهنا نيازي  فهم وجود دارد آه آياتي

   و الدم امليتة  عليكم حرمت«،   آرميه آيهمانند . ندارد

  . ظاهر دارد  در معناي  صراحت آه»  اخلنزير و حلم

 مقصود  دارمي  مي  فِو بيان  سخن پذيرش  عدم  و با فرض-  2

   حنو استقاليل  به  از عمل  ذآرشد منع  در روايات از منع

از    وحتقيق  بعد از فحص  آه  اطِال تاجائي  بگونه  نه است

   نشود و شاهد بر اين را شامل...  و مقيد و  خمصص دليل

 وجود   ابوحنيفه  به  در خطاب  قبلي  از خودروايت مطلب

 و  ناسخ پرسد؛ آيا آشنا به  از او مي  امام دارد آه

   حكم  قرآن  بر اساس  تا بتواني  هسيت  قرآن منسوخ

   به سك از مت  مانع بر اينكه  است  خود دليل  آه بنمائي

،  است  قرآني  مالآات  شناخت  عدم  در استدالالت  قرآن آيات

 ظاهر وجود خنواهد   به  عمل  براي  مانعي  بعد از فحص ويل

  . داشت
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   به  ما را ارجاع  نيز وجود دارد آه  ـ رواياتي3

 بر  متعارضه  روايات دهد مانند، اخبار عرض  مي قرآن

 آنار   اخذ و غري آن داست خ  آتاب  موافق  تا آنچه آتاب

   خمالف  شرط  بر بطالن  داللت  آه  شود ومهينطور اخباري زده

   به  رجوع  بر وجوب داللت  آه  و اخباري  است با آتاب

  عريف  مجع  مقتضاي  خدا بنحو اطِال دارد، و بر اساس آتاب

 اخري   دسته  آه  آن  اخبار و اخبار قبلي  قبيل  اين بني

 را بر غري   واخبار سابق  منوده  محل هر قرآنرا بر ظا

   خمالف  از دليل  از حمص  يا بر ظواهر پيش ظاهر قرآن

  . منائيم محل

   مانند ظواهر اخبار حجت  ظواهر آتاب  آنكه  سخن آوتاه

  .  مراعي  بگونه  ويل است

 ظاهر  محل: فرمايد  مي البيان  در جممع  طربسي  مرحوم: دوم

  باشد، چون  مني  راي  تفسري به عريف  متفاهم بر ظاهر لفظ

  و جممل  مشكل  مراد از لفظ  از آشف  است تفسري عبارت

»   احلجاب  و رفع  القناع التفسري هو آشف« ديگر  بعبارت

 تبادر   جمرد تصور آن  به لفظ  له  موضوع  معناي آه
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   فرمانده  در نامه  اگر آسي  مثال منايد، بعنوان مي

 را نيز دريابد   آن  معناي  شخص  خبواند و آن مانيخودفر

ديگر اطالِِ تفسري   نيز بنمايد بر اين  عمل  آن و بر طبق

   را تفسري حمسوب  عمل  اين  اگر حيت شود در هنايت مني

 تفسري   مقيد به  تفسري آمده  حرمت  در ادله  آه آنچه دارمي

 پديد   از راي ه آ  است حرام  تفسريي باشد، پس  مي  راي به

   امور ظين  مستند به  راي  باشد، چون آمده

 تفسري مورد   آه باشد در حايل مي...)  و ،استحسان قياس(

 اعتماد   بر آن عرف  آه  است  وضع  علم نظر ما مستند به

  .اند منوده

   ظواهر قرآن  امجال  موجب  درصورتي  امجايل علم:  سوم

   ظاهر آيات  موارد خالف ناخت وش  با فحص  حيت شود آه مي

در   آه  نشود درصورتي  منحل  با مجال  مقدار معلوم به

   منعي شود، يعين  مي  برطرف  امجايل  از موارد علم بسياري

 بعد  باشد ويل  مي  از فحص  پيش  به  الظهورخمتص از اصالة

 خنواهد   الظهور درميان  اصالة  به  از متسك  مانعي از آن

  .بود
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 »  منقول اجتماع«

   آه  است  ظنوني خرب واحد از مجله  به  منقول امجاع  

  ، زيرا از مجله  است  شده  اعتبارخارج  عدم  اصل از حتت

   خربواحد ثابت  حجيت  و چنانچه  شده  واحد دانسته خربهاي

  شود و حجيت  مي  ثابت  هم  آن  به  منقول  امجاع باشد حجيت

 اگر   اساس  ندارد، بر اين  ديگري ص خا بدليل  نيازي آن

 خرب   را از حبث منقول  از امجال  حبث  آخوند خراساني مرحوم

  .منود  منا بسرت مي انداخت واحد تأخري مي

  باشد آه  نيازمند چند امر مي  مسئله  در اين  آالم حتقيق

 بعد   به  را موآول  حبث  اموراصل  آن  منودن  از عنوان پس

  : منائيم  خرب واحد مي يت حج از حبث

    امجاع  واژه  لغوي  ـ معناي1

    امجاع  واژه  اصطالحي  ـ معناي2

    امجاع  ـ سري تارخيي3

    امجاع  در حجيت  اسالمي  ـ آراء مذاهب4
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    امجاع  ـ اقسام5

  از امجاع)  السالم عليه (  معصومان  سخن  آشف هاي  ـ شيوه6

  .ها  شيوه  بر آن  اشكال  وبيان  شيعه بنابر نظر عاملان

    امجاع- 1

  :  دومعنا بكار رفته  به  امجاع در لغت  

   آاري  بر اجنام  و تصميم  عزم  معناي  به  ـ امجاع الف

   تصميم  آاري  بر اجنام شخص  فالن يعين» آذا  علي  فالن امجع«

   بكار رفته  معين  بدين  واژه  اين  در قرآن گرفت

   نيز بر مهني  معصومني  حضرت در آالم»  مفامجعوا امرآ« است

»   الليل  من  الصيام  جيمع مل  ملن الصيام « معنا وارد شده

 فردا   روزه  به  تصميم  گذشته  از شب  آه  آسي يعين

  .  نيست  صحيح اش باشد روزه نداشته

 امر   در يك  بودن  راي  اتفِا و هم  معناي  به  ـ امجاع ب

  » ما بعمل  القيام  علي قوم ال امجع«مانند 

  :  امجاع  واژه  اصطالحي  ـ معناي2
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   شرائط  حلاظ  به  اصول  علماي  در اصطالح امجاع  

 آهنا   مهه  از ميان  ويل است  متفاوتي  معناي ، داراي حجيت

   دست  را به  مورد اتفاقي  و مفهوم  قدر مشرتك توان مي

 از   در حكمي  رايي  از اتفِا و هم  است  عبارت آوردآه

  .  شرعي احكام

   عامي  مفهوم  چنني  آوردن  و بدست  انتزاع البته  

   اين  در وراي  باشد،چرا آه تواند منشأ آثار مهمي مني

 وجود  ، آراء بسيار متنوع  ظاهري  و وحدت  عام مفهوم

   شدن  روشن اجنامد، براي  مي  آلي  تباين به  گاه دارد آه

  : پردازمي  از آراء مي خي بر  به مطلب

   شرح  يف  البادي  غاية  در آتاب  جرجاني  ـ عالمه الف

   النبيني  خامت اتفِا امت  بود آه  عقيده  بر اين املبادي

  باشد، امجاع)  ع (  نظر معصوم  دربردارنده اي اگر بگونه

  .شود  مي  بكار گرفته  احكام و در استنباط است

اتفِا : نويسد  مي االصول  هتذيب آتاب در   حلي  ـ عالمه ب

 و   امجاع  وآله عليه  اهللا حممد صلي  و عقد از امت  حل اهل

  .باشد  مي حجت
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: نويسد  مي  االصول  معامل  در آتاب  عاملي  حسن  ـ عالمه ج

 اعتبار  در صورت) ( ص( حممد   ازامت  خاص اتفِا گروهي

  شود و درشناخت  مي  ناميده امجاع)   خاص  گروه نظر آن

  .  معترب است  شرعي احكام

   من  املستصفي  در آتاب  ابوحامد حممد غزايل د ـ عالمه

بر )  ص( حممد   اتفِا امت  مهان امجاع:نويسد  مي  االصول علم

  .  است  از امور ديين امري

   عن  املوقعني  اعالم  در آتاب  جوزي  قيم  ابن  ـ عالمه�ه

   االحكام  در آتاب ظاهري  اندلسي  حزم  و ابن  العاملني رب

   ظاهري  علي  داوود بن  و عالمه  االحكام الصول

   شيباني  جنبل  و امحدبن  ظاهري  مذهب پيشواي اصفهاني

   اتفِا نظر صحابه فقط  معتقدند آه  حنبلي  مذهب پيشواي

 و معترب   ناميده  امجاع  از احكام پيامرب در حكمي

   نظر استنباط  از نقطه فِا غري صحابهات باشد ويل مي

  .  نيست  اعتبار و حجيت  داراي احكام

    امجاع  ـ سري تارخيي3



66

   احكام  شناخت  از منابع ، اگرچه  امجاع موضوع  

   استنباط و در راه  بشمار آمده  واقعه  حوادث شرعي

 و  ، در آغاز طرح  است  شده  بكار گرفته  اهلي احكام

   يك  شود بعنوان  تلقي  فقهي  مالك  ازاينكه  قبل پيدايش

 و  قرار گرفت  برخي  مورد استفاده  و شگرد سياسي حربه

   منابع  حوزه  در گردونه  امجاع  گرديد خنست  خود سبب مهني

   اهل  قرار گريد انديشمندان  سنت  اهل  شرعي احكام شناخت

  نگرش دو   داراي موضوع  اين  در حتليل  و اماميه سنت

   آالمي  مباحث  به  مربوط  آن  هستند و تفصيل متباين

  . است

 آيا   آه  است  هنفته  سؤال  در اين  موضوع ريشه  

 از خود   پس  خليفه خويش  حيات در زمان)  ص( خدا  رسول

   در اين  و سين  يا خري؟ شيعه  است  آرده را تعيني

 ابوبكر  فت برخال  زمان  آن  اهل منودند و چون اختالف

تواند   خود مني هم ساعده  بين  سقيفه  دارند و مسئله اذعان

 از   سقيفه  معترب باشد حاميان  شناخت  منبع بتنهائي

 منودند تا   استفاده  ساختگي  واحاديث  امجاع واژه
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.  آيند فائق)  ع (  علي  امام بتواند بر موافقان

  »  هلم  هو االصل  هلم االصل هم«

 و   سنت  معترب در نزد اهل  امجاع  اينكه صهبنحو خال  

 در   آه  است  لفظي اشرتاك  داراي  دو لفظ  مثابه  به شيعه

   تبيني  هنگام  به  موضوع  متبايند و اين معنا با هم

   امجاع  حجيت  و عدم  حجيت نظرهاو اختالفها پريامون نقطه

  . خواهد شد شناخته

  : ع در امجا  اسالمي  آراء مذهلب- 4

   از سوي  آراء گوناگوني  امجاع  حجيت در زمينه

  :  ازمجله  ابراز شده  اسالمي دانشمندان

   مذهب  و فقهاي  آالمي  مانند دانشان  ـ گروهي الف

 و   مطلقًا حجيت امجاع  قائلند آه  و شافعي ، مالكي حنفي

  .اعتبار دارد

  ري و ظاه  حنبلي  مذاهب  ديگر مانند فقهاي  ـ گروهي ب

 و   صحابه دانند مگر امجاع  مني حجيت  را داراي اصوًال امجاع
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  ،جعفربن نظام:  را مانند  سنت  اهل  از بزرگان يا بعضي

  . بشر  و جعفر بن حرب

دانند   مي  حجيت  را داراي  امجاع  هم  شيعه  ـ و فقهاي ج

   و قول  از راي خود آاشف  امجاع  آه  شرط  بدين البته

  . باشد بوده  معصومني

   ارزشي  خود امجاع  براي  شيعي  اصوليان در حقيقت  

   داراي  و سنت  را مانندآتاب  نيستند و امجاع قائل

 امر   اين  از عهده  امجاع دانند، و هرگاه  مني  ذاتي حجيت

  .بر نيايدفاقد اعتبار خواهد بود

 از نظر   معصومني  از راي  امجاع  آاشفيت  در حنوه البته

   در جاي خورد آه  مي چشم  به  اختالفاتي  شيعي صولييانا

  . پردازمي  آهنا مي خود به

   اسالمي  خمتلف  مذاهب  دانشمندان  آه  آرائي اما از جمموع

   دو بينش توان اند مي  منوده ارائه)  و شيعه  سنت اهل(

  . آورد  بدست عمده
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  ستقلي م  خود دليل  امجاع  معتقد است  آه بينشي:  اول

   امجاع  آه  نيست  والزم  و سنت  د رآنار آتاب است

   حجيت  براي  باشد، بلكه  يا سنت  نظر آتاب دربردارنده

  . نباشد  معارض  قطعي  و سنت  با آتاب  آه است  آايف آن

  داند بلكه  مني  مستقل  را دليل  امجاع  آه بينشي:  دوم

   در اين منايد آه مي  تلقي  از سنت  آشف  براي آنرا طريقي

خنواهد   امجاع  حجيت  شرط  تنهائي  به  تعداد جممعني بينش

   حجيت  مالك  قليل  ولو بتعدادي  آاشفيت  ميزان بود بلكه

   و بعضي  اماميه  به  است  متعلق نظريه اين. باشد  مي آن

  .  حممدخضري عالمه:  مانند  سنت  اهل از انديشمندان

    امجاع  حجيت  به  قائالن  ـ ادله5

   است  شده  نقل  خمتلفي ، ادله  امجاع  حجيت در اثبات  

   به  آن  در اثبات گردد، گروهي مي  بنحو اختصار بيان آه

   دالئل  تنهابه اند و برخي  منوده  متسك  و عقل  و سنت آتاب

  : از مجله. اند  آرده  بسنده عقلي

   حجيت  قرآن  آيات  استناد به  بر اساس  آه  ـ دالئلي الف

  :منايدعبارتند از  مي  را اثبات امجاع
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 و   اهلدي  بعد ما تبني  من  الرسول  ميثاقق ومن«:  اول

   و ساءت  جهنم  و نصله ماتويل  نوله  املؤمنني  غريسبيل يتبع

  )115 نساء  سوره(»مصريا

   خداوند پريوي  آه  است  فِو آن  آيه  استناد به وجه  

   با رسول  را درآنار ستيزگي  مومنان  و روش ه را نكردن

   و عده  دانسته  مقوله  دو را از يك  و اين خدا آورده

  . است  داده عذاب

 خواهد   واجب  مؤمنان  و روش  از راه  تبعيت بنابراين

   ندارد، زيرا امجاع  جزاين  معنائي  امجاع بود، و حجيت

   دليل  امور، اين از  بر امري  اتفِا نظر مؤمنان يعين

  ص (  االصول  علم  ايل الوصول  سلم  در آتاب را عمرعبداهللا

   الدين  مجال  از عالمه سخن  اصل  ويل  داشته بيان) 272

   منها ج  شرح  يف  السئول  هناية  صاحب اسنوي

  .باشد مي االصول
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  :  دليل نقد اين

   من  املستصفي  در آتاب از ابوحامد غزايل: اوًال  

 او در  شود آه  مي استفاده)111  ، ص1  ج (  االصول علم

   و وحدت ؛ تعدد و شرط  مذآور معتقد است نقد دليل

  . دارد  حكم  آهنا در علت جذاءو ظهور در اشرتاك

   از ميان  جزا و هم  از شرائط  با نبود يكي بنابراين

   داشته  خمالفت مؤمنان  با راه  عملي  هرگاه رود، يعين مي

   عمل  نيايد آن  خدا حبساب  ستيز بارسول باشد، ويل

   است  قرار گرفته  مورد هني خنواهد بود، زيرا عملي حرام

   مؤمنان  غري راه وهم)  ص( خدا  ستيز با رسول  هم آه

   امر يا مشي  خمالف  آه  با امجاعي  خمالفت باشد، پس

  .بود خنواهد   شرع  وخالف نباشد حرام)  ص...(ا رسول

   مرتبط  امجاع  موضوع  اصوًال به  آيه معناي: ثانيًا

   هر آاري  معناي به  مؤمنان  از راه  سخن شود، چون مني

 از   پريوي  فقط دهند بلكه  مي  اجنام  ايشان  آه نيست

 ند عوا  يوم«   آيه  با معناي  آه پيامرب مورد نظراست

  .  است  در ارتباط»  با مامهم  اناس آل
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   راه مهان»   مومنان راه« دارد مقصود از  امكان: لثًاثا

   امت  باشد آه  اهلي مستقيم  و صراط  خدا و رسول  به اميان

   فرعي  مسائل اند، نه  را پذيرفته  آلي  طريقه  آن اسالم

  .  و اجتماعي  فردي وخصوصي

   آيه  اين  ديگر بر اساس  قوي  احتماالت با وجود چنني

  . منود استدالل  امجاع بر حجيت  توان مني

   و اويل  و اطيعوالرسول  آمنو اطيعواهللا يا ايهاالذين«

   و ايل  اهللا  ايل فردوده  شي  يف  تنازعتم  فان االمر منكم

  » اآلخر  و اليوم  باهللا  تؤمنون  آنتم  ان الرسول

   استفاده  چنني  آيه ، از مفهوم  امجاع  حجيت  به قائالن

   مورد اتفِا مهگان آه  در مسائلي  بنابراين ، آهاند آرده

 خدا و   به  رجوع  به  وجود ندارد، نيازي  و اختاليف است

   امجاع  بر حجيت  خود دال  اين  آه نيست... ا رسول

  .باشد مي

   داشته  امجاع  بر حجيت تواند داللت  فِو مني آيه: اوًال

   و عدم د رجوع موار مهه  بيان  مورد نظر آيه باشد چون

   منظور آيه ، بلكه  است  نبوده  خدا و رسول  به رجوع
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 در   آه  است  و اختالف  مورد نزاع  در خصوص وظيفه تعيني

 در   منود ويل  اقدام بكاري  نبايد خود سرانه  مواردي چنني

 را   نياز دارد اين  نيز اتفِا امت  اختالف مورد عدم

  .فهماند  مامني  به آيه

 از امور، يا مستند   در امري اتفِا مومنان: يًاثان

 خود   وبا عمل  دست  و يا مستند به  امور است آتاب

   آرميه  را آيه  اصلي منايد و مدارك  مني  گذاري بدعت

  پس.   دانسته  قطعي  و سنت  قرآن  از طريق اهلي  حكم شناخت

ر  ب  بسنت آه  اتفاقي  بلكه  مورد نظر نيست هر اتفاقي

  . باشد  و سنت آتاب

 و   باملعروف  تأمرون  للناس  اخرجت  خريامة آنتم« : سوم

   الكتاب  اهل  و لوآمن  باهللا املنكر وتؤمنون  عن تنهون

  آل (» الفاسقون  و اآثرهم  املؤمنون  منهم  خريًا هلم لكان

  )110  عمران

 در 242   ص  االصول  عدة  در آتاب  طوسي  شيخ مرحوم  

نويسد،   مي  امجاع  حجيت براي  آيه  اين  به  استدالل بتقري

 و  است  شده  معريف  منونه  اميت بعنوان)  صلع( حممد  امت
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 سرنزد   خطائي  از آنان  آه  است  آن  مستلزم  بودن منونه

   خطا خود مساوي عدم( شوند  حمسوب  امت تابتوانند هبرتين

  .)  در امري  اتفِا ايشان  با صحت است

  :  دليل نقد اين

   و عصمت  اتفِا ايشان  بر صحت  دليل  امت  يك برتري: اوًال

   امر به  نيز در آيه  برتري  وجه  آه باشدخبصوص  مني ايشان

 بربروز و   داللت  آه  از منكر ذآر شده  و هني معروف

  . دارد  از امت  هم  و خالف  اشتباه وقوع

 را   پيشني  بر امم  امت ين ا  برتري  صرف  فقط آيه: ثانيًا

   بر امتهاي  اميت جمموعي  برتري ، بنابراين متذآر شده

  .باشد مني  خطا از آنان  وقوع  و عدم  عصمت ديگر دليل

 وسطًا لتكونوا شهداء   امة  جعلناآم و آذلك« : چهارم

  143   بقره» الناس علي

   اميت ين يع  وسط  امت  آه  است  شده  گفته  استدالل در تقريب

  شود مگر عدل آندو از او صادر مني  رفتار مي  عدل  به آه
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   صادرشود، حق  ايشان  از ناحيه  اتفِا و امجايل  هرگاه پس

  .   اعتماد است و قابل

  103   عمران آل»  مجيعًا والتفرقو اهللا واعتصمو حببل« : پنجم

 خدا   رسيمان  آه  شده  گفته  آيه  اين و نيز در بيان

   تفرقه  موجب  مجع  آالم پذيرش  عدم ، چرا آه  است  امجاع انمه

  .  است  اهلي  مورد هني  و تفرقه است

   و آونوا مع  آمنو اتقواهللا يا ايها الذين« : ششم

  119   توبه» الصادقني

  : فِو  آيه نقد سه

 ندارد   امت  خطاي  بر عدم  داللت  امت  يك  بودن وسط: اوًال

 خدا   ريسمان  مهان  امجاع آه  است  آجا ثابتاز: و ثانيًا

 وجود ندارد   تأويل  بر اين  قطعي  دليل باشد درحايل

 ايراد   حيت  با امجاع  اصًال در رابطه  ششم آيه: وثالثًا

   واقع  استدالل  وجه اينكه  رسد به منايد چه  نيز مني شبهه

  .گردد
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 وارد   ادله ي بررس  به  آتاب  دالئل  از نقد و بررسي پس

  . پردازمي مي  امجاع  بر حجيت  سنت از سوي

  : عبارتند از  امجاع  بر حجيت  سنت  مستند به  دالئل ـ ب

،   سعيد اخلدري  مسعود، ابي  عمر، ابن  چون  آساني: اول

از .   مياني ، حذيفه  عمر،ابوهويرة ، ابن  مالك  بن انس

  اميت الجتمتمع«ند  فرمود اند آه  آرده نقل)  ص( خدا  رسول

   يا اينكه»  الضاللة  علي  اميت الجتمع«و يا »  اخلطا علي

   يا عبارت»  الضاللة  علي اميت ليجمع...  ا  يكن ملن«

 »فاعطانيها  الضالله  علي  اميت  الجتمتع ان... ا سألت«

   عالمه  مجله  و از آن  سنت  اهل  از انديشمندان بسياري

   اين  هستند آه  مدعي  االصول  علم ن م  درمستصفي غزايل

رساند   تواتر مي و اين  است  تواتر معنوي  داراي روايات

   امجاع هرگز بر امر باطلي)  ص... ( ا  رسول  امت آه

  .خنواهد آرد

  :  روائي  دليل نقد اين
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   احاديث  اين  از حد عبارات  بيش با اختالف: اوًال  

: رسد و ثانيًا  نظرمي  بعيد به  تواتر معنوي ادعاي

   آه اي باشد بگونه  مي  امت  مهه  امجاع  معناي  به  امت امجاع

   نظر خمالف  داراي  هرچند آوچك اي  و دسته گروه هيچ

   بدست اي در مسأله  اجتماعي  اگر چنني  البته نباشد، آه

   چنني  مذآور خواهد بود، وليكن آيد مصدِا احاديث

   تاآنون  دين  و ضروريات  اصويل ئل در مسا فقط اجتماعي

  پس...  و ،حج  مناز، روزه  مانند وجوب پديدار گشته

  . خبشد  مورد نظر را حجيت تواند امجاع  مذآور مني روايات

 حممد   ادعا شود منظور از امت چنانچه: ثالثًا  

   و عقد و يا گروه  حل  يااهل  و مجاعت  سنت  اهل فقط)  ص(

 ياراء   دليلي ، هيچ  مسلمني  متامي  نه ديگر باشد خاص

   آن  خالف  ظاهر حديث  را ندارد، بلكه  ختصيصي چنني اثبات

   امت  مورد نظر مصدِا تام  ازگروههاي  يك  هيچ ، چون است

  .نيستند

   و عالمه  است  از نظر سند ضعيف  احاديث اين: رابعًا

   االحكام صول ال  االحكام  درآتاب  اندلسي  حزم  بن ابوعلي
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  معناي  داراي  گرچه  حديث اين: گويد مي) 4  ، ج133  ص(

   منادي عالمه. باشد  مني  سند سقيم  از حيث  ويل  است صحيحي

 را   سخن  مهني  عاصم  ابي از ابن) 138  ص ( درآنوزاحلقائق

  دارد،  مي بيان

   مشاره  الصغري حتت  جامع  در آتاب  سيوطي  عالمه: دوم

   رسول اند آه  آرده  را ثقل حديث  اين از ترمذي) 10004(

  عن  خرج من « و»  اجلماعة مع... يدا«فرمود )  ص(خدا 

   االسالم  ربقة  قيد بشر فقد خلع  او فاِر اجلماعة اجلماعة

  »  عنقه من

 و   است  حجت  نظر مجاعت اند، پس  گفته  آنندگان استدالل

   مستلزم  آن  پذيرش عدم ، چون  را پذيرفت بايد آن

  .باشد  مي  از مجاعت جداشدن

 فِو را   نتيجه توان  مني  احاديث  از اينگونه ويل  

   حسن  بيان درمقام  فقط  احاديث  آرد، زيرا اين استنتاج

باشند و   مي  درامور اجتماعي  احتاد مسلمانان و ضرورت

 در  ع از امجا  تبعيت  و وجوب  امجاع  حجيت موضوع  به ربطي

  . ندارد  و عقايد شرعي احكام
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...  حسنًا فهو عندا  املسلمون مارآه«:  حديث: سوم  

 بنا   ويل»  قبيح  قبيحًافهو عنداهللا  املومنون  و مارآه حسن

   سخاوي  مانند علمه  سنت  از خود اهل بنظر مجعي

 در   شيباني  حنبل  و امحدبن  و عالئي دراملقاصد احلسنه

   نه  مسعود است  ابن سخن اند اين داشته اظهار  السنة

 از   مروي  آنكه  در صورت ويل)  ص( خدا   رسول آالم

 را   امجاع  به  اعطا حجيت  باشد توان هم)  ص(خدا رسول

   احلموي  شرح به توان  بيشرت مي  اطالع براي. ندارد

) 308  ص (  اجملامع و شرح) 127  ، ص1  ج ( االشباه علي

  .دمنو مراجعه

  :  امجاع  به  حجيت  اثبات  براي  عقل  حكم  ـ استناد به ج

  از نظر عقل: گويند  مي  امجاع  و مدافعني گويندگان  

 و   واقع  برخالف  فقها وانديشمندان  آه بسيار بعيد است

   را ابراز دارند،در حايل ، رأيي  نظر اسالم برخالف

 باشد، عقًال   نبوده  پي  حقيقت  از آهنا به هيچكدام آه

   اين  به  مهگان  خطا دچارشوند ويل  به اي  عده  است ممكن

 خود  اي  علما بر مسأله  امجاع خطا مبتال شوند پس
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  باشد، در آتاب  مي  ايشان  و اعتبار راي حجيت موجب

) 106  ص( خِال  ، استادعبدالوهاب  االسالمي مصادر التشريع

   انديشه  از اهل دي زيا  گروه هرگاه:   آه  است آمده

 اتفِا   از احكام  در حكمي  و بررسي  از تالش  پس وشناخت

 بر خطا   آه  است حمال از نظر عقل. نظر پيدا آنند

  .باشند

  :  امجاع  حجيت  براي  عقل  حكم نقد استناد به

   احكام  او به  از سوي  و اعطا ارزش  عقل در توان  

   در عني ، ويل آورمي  مني ميان ه ب  فعًال سخين  آن در استناد به

 نظر   از آن  استناد منود، نه  عقل  حكم  به توان  مني حال

 و   نظر قاطع  اصوًال عقل  ندارد بلكه  حجيت عقل آه

 موردنظر ندارد و  امجاع  حجيت  در زمينه ناپذيري خدشه

 داد،   نسبت  عقل  را به  امجاع  حجيت  عدم  بسا بتوان چه

 را تغيري داد و   واقع توان  مني  جممعني  امجاع  صرفعقًال چون

  .منايد  عمل  واقع  مطابق يا مهواره

   انديشه  اهل  امجاع  مطابقت  عدم  بر اينكه عالوه  

، اگر   است رسيده  اثبات  موارد به  در برخي با واقع
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 خرب متواتر   فقها و اصوليان  در لسان شود آه  مي ديده

   قطعي  مطابقت  از باب  حجيت ، اين  است دهش  شناخته حجت

 خرب   باوجود حجيت  بلكه  نيست خرب متواتر با واقع

   بطور آلي  خطا يا اشتباه  احتمال تواتر، باز هم

 بر   راويان  مهه  تباني  احتمال ، اگرچه  نيست منتفي

  .منايد  بعيد مي دروغ

  داراي)  مبا هو امجاع (  امجاع  نفس  صورت در اين  

   آن  بر حجيت  دليلي عقل  و از ناحيه  نيست خصوصييت

  .باشد مني

   به  و توجه  امجاع  حجيت  به  ئالن  ادله  از بررسي پس

   از ادله  را يكي  امجاع توان  آهنا ديگرمني  پذيري خدشه

 نيز  شيعه ، دانشمندان  داشت  حمسوب  و سنت  آتاب مهرديف

 از   دارند آه  بياناتي  امجاع  مورد و رد حجيت در اين

  . منائيم  مي  خودداري سخن  تطرويل  آهنا بواسط ارائه

   :  امجاع  اقسام-  5

   آمد مذهب  بدست  گذشته  مطالب  از ميان  آه مهانگونه

   سنت  معموًال اهل آه  را آنگونه ، امجاع  اماميه شيعه
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داند  ي من  و حجت آند، نپذيرفته اند و معنا مي پذيرفته

آنرا مورد )  ع(  معصومني  از راي  آاشفيت  درصورت و فقط

   گروه  اين  زعم  به امجاع اند، پس  و اعتبار دانسته حجت

   اينكه  براي ، م  نيست  و ذاتي  استقاليل  حجيت داراي

   چند روش  منايند به  را ارائه  معصوم  از قول آشف طريق

   پيدايش موجب يجهاند و در نت  يازيده  دست و راه

   : اند از مجله  شده  امجاع  براي اقسامي

     حمصل امجاع :  الف

     منقول امجاع :  ب

     اجتهادي امجاع :  ج

    مرآب امجاع: د 

     سكوتي امجاع: �ه

  :  رياضيت امجاع: و 

  : اي  تقيه امجاع: ز 

  :  مدرآي امجاع :  ج
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 و   و منقول  حمصل  فِو مانند امجاع  از اقسام  برخي البته

 دارد   نيز راه  سنت  اهل مبعناي  در امجاع  و مدرآي مرآب

   به معصوم  از رأي  آاشفيت  صنعت  يادشده  اآثر اقسام ويل

   سنت  اهل  با اصطالح  اشرتاآي  نقطه گريد و هيچ خود مي

 آهنا   تعريف  به  اقسام  اين  شدن  هبرتروشن ندارد، براي

  .  پردازمي مي

  :  منقول  ـ امجاع الف

   تتبع  از ره  فقيهي شود آه  مي  گفته  امجاعي به  

   آورد و حتصيل دست  به اي  را در مسأله  پيشني اتفِا علماي

   نقل  ديگران  آوردها را براي  دست  اين منايد و سپس

   به  او مبادرت  نقل  اعتماد به  حبسب منايد وافراد بعدي

   منقول امجاع  آه  است مايند بديهي نن  جداگانه تتبع

   آمرتي  خواهد شد از ارزش  بيان  آه  حمصل  امجاع  به نسبت

  . برخورداراست

  :  اجتهادي  ـ امجاع ب

، اتفِا نظر فقها   و گمان  حدس  از راه  فقيه آه  

 آند و  استنباط اي  قرينه  بواسطه  فقهي اي را در مسأله
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   منايد، اين  امجاع  و ادعاي ه خود را حمور قرار داد حدس

  .خورد  مي  چشم  فقها زياد به در عبارات  امجاع نوع

  :  مرآب  ـ امجاع ج

 از فقها   گروهي  بطور مثال  آه  است  امجاعي آن  

   را مكروه  آن ديگري  بدانند و گروه  را حرام چيزي

 و يا   نيز يا نشده  يا استجاب  بر وجوب مشارند و نقل

   دو نظر چنني  اين  با ترآيب ، آه  شده  نادراشاره بصورت

،   نيست  يامستحب  چيز واجب  قطعًا آن شود آه  مي استفاده

   مشاهده  وفور در آراء فقهي  نيز به  امجاع  نوع اين

  .شود مي

  :  سكوتي د ـ امجاع

 صادر   فقيهي  توسط  حكمي  آه  است  امجاعي اينگونه  

 آنرا رد   حكم از آن  اطالع از  پس شود و ديگران

   اين  اختيار آنند، آه  سكوت  آن ننمايند و در مقابل

 صادر   حكم  به  نسبت رأيي  و هم  رضايت نشانه  ايشان سكوت

  . شود  تلقي شده
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  :  قشري  ـ امجاع�ه

   امام  غيبت  در زمان  فقيهي  را گويند آه امجاعي  

، و از   شده  مشرف حضرت  حضور آن بتواند به)  ع( معصوم

   حكم  بيان  در حني  شود ويل  آگاه اي  در مسأله  ايشان رأي

 در   رؤيت  ادعاي چون( ننمايد   از معصوم  مستقيم ونقل

   ادعاي  را در قالب و آن)  است  آذب  به  حمكوم  غيبت زمان

  . دارد  بيان امجاع

  :  رياضيت و ـ امجاع

   دست  حكمي  به ياضت ر  از راه  فقيه  آه  است آن  

  و چون...)  و ،استطرالب  جفر، رمل مانند علم(يابد 

 را در   يابد، آن  او اطالع  بر رياضتهاي خواهد آسي مني

  . اظهار منايد امجاع قالب

  : اي  تقيه ز ـ امجاع

  است)  ع(  از خود معصومني  نقل  مهان  امجاع اينگونه  

   امام مستقيمًا بهرا   نتواند حكم  بر اثر تقيه ويل

  .منايد  مي  نقل  امجاعي  را بصورت  حكم آنگاه.  دهد نسبت



86

  :  مدرآي  ـ امجاع ج

   امجاع  ادعاي  فقيه شود آه  مي  گفته  امجاعي به  

 و يا   يا سنت  ازآتاب  مدرآي  در آنار آن منايد ويل

   دارد آه  را بيان  و يا عادي ، عريف  عقلي استدالل

  . باشد  مدرك  او مهان  و امجاع حكم ود مبناي ر احتمال

  :  حمصل  ـ امجاع ط

   منابع  تتبع  از راه  فقيه  را گويند آه امجاعي  

 فقها رامورد   يكايك ، نظرات آراء فقها و اقوال

   بدست  را در حكمي  قرار دهد و اتفِا نظر آنان بررسي

بر  آثار يا بنا  فقهادر مجيع  آراء مهه آورد البته

  . آورد  از فقها را بدست  ديگر آراء، متقدمني نظري

  يابي  دست  و راههاي  امجاعات   از اين  هر يك  حجيت ويل

 تا  رسانيم  بنظر مي امجايل  آهنا با نقد و بررسي به

  .  آورمي  بدست  امجاع  را در زمينه  نظر شيعه بتوانيم

  :  حمصل  امجاع حجيت
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 و   متقدمني  متامي  يعين نون از صدر تاآ  شيعه فقهاي  

 اتفِا  اند زيرا چنني  رامعترب دانسته  حمصل  امجاع متاخرين

   ازقول ، آاشف  اماميه  اصحاب  را در ميان نظر و مهرأيي

  .آنند  مي تلقي)  ع( معصوم

   آاشفيت  و طريق  قيد آشف  آوردن  بدست اما براي  

   براي  آه ده ش  وفقها مطرح  دانشيان  از سوي راههائي

   آه  طريقي  از يازده  چند راه  به  ديدمي  آهنا الزم بيان

  بيان)   آاظمي  حمقق  به معروف (  دزفويل اسداهللا شيخ مرحوم

  :  منائيم  اشاره داشته

  : آهنا  و نقد و بررسي  معصومان  سخن  آشف هاي  ـ شيوه6

  م متقد  نزد فقهاي  طريق اين(؛   حسن  ـ طريقه الف  

  )  مفيد و سيد مرتضي شيخ  از مجله  بوده  و معمول معروف

   اعمال  طوسي  شيخ  توسط  طريق اين(؛   لطف  ـ طريقه ب

  ) شده مي

 و   انصاري  پيشنهاد شيخ  طريق اين(؛   حدس  ـ طريقه ج

  )  است  قمي حمقق
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 از   برخي  به  منسوب  طريق اين( تقرير؛  د ـ طريقه

  ) فقهاء است

 بنابر   طريق اين( معترب؛   از دليل  آشف  طريق ـ�ه

  )  است  نائيين نظر مريزاي

   طريق اين(؛ ) ع(  ائمه  اصحاب  از سريه  آشف و ـ طريقه

  )  شده ارائه بروجردي...  ا  آية  توسط هم

 »  در امجاع  آشف  راههاي نقد و بررسي«

    حس  ـ طريقه الف

  د در اوائل مفي  شد شيخ  بيان  آه مهانگونه  

 در   حليب ابوالصالح  در الذريعه  و سيد مرتضي املقاالت

 از   را آاشف  امجاع  طريق  درمعترب بدين  اول  و حمقق آايف

  .دانستند  مي معصوم قول

  هرگاه:   آه  است  نظر بر اين  روش در اين  

  از آاووش  قرار گريد و پس  فقيه  مورد بررسي اي مسأله

 را   فقها حكمي  مهه  شود آه ها متوجه نديشه آراء و ا مهه

 وجود ندارد،   اختاليف  آمرتين ايشان اند و ميان پذيرفته
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  نيز مطابق)  ع( معصوم  امام  رأي يابد آه  درمي  حمقق شخص

 از   خايل  زماني باشد، زيرا هيچ  مي  آمده  دست  به رأي

 شود،  سي برر  آراء فقيهان  مهه ، و هرگاه نيست) ع( امام

)  ع(  امام توان مني ، اگرچه  آهناست  او نيز در ميان راي

 را   امجاع  ديگر اين  خاطر نام  منود هبمني را دقيقًا مشخص

  .اند  نيز هناده  ياتضمين دخويل

  :  طريق نقد اين

   موجود است در هر عصري)  ع(  امام  آه  اول مقدمه  

  ، چرا آه  است  دوم در مقدمه  سخن باشد ويل  مي مورد قبول

 آراء فقهاء  در ميان)  ع(  معصوم  سخن  اينكه امكان

 حضور و  ، و حنوه  حيات  آيفيت يعين. نباشدوجود دارد

 بر   ايشان  از سوي اسالمي  در جامعه  وي  دخالت چگونگي

   معترب بر اين  دليلي  چنانچه ، البته  است ما پوشيده

   با فقدان  بود ويل ر ما حجت ب  طريق  اين وجود داشت حدس

  . است  منتفي  هم ، مشروط شرط

  :  لطف  ـ طريقه ب
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   و اصويل  آالمي  را در مباحث  طريقه  اين  طوسي شيخ  

  : منوده  مطرح  بيان خود بدين

  ، ارسال  پروردگار است  و لطف  فضل  بر اساس خلقت  

  دايت ه  و در هنايت آمساني  آتاهباي  و انزال پيامربان

  باشداين  مي  اساس  بر مهني  آمال  به  رسيدن  براي بشريت

   قرآن  از طريق  شريعت  بشر با احكام  در آشنا شدن لطف

 و   پيوسته  معصوم و حضور امامان) ص(  اآرم و وجود رسول

   بايد از طريقي  غيبت  و در زمان  بوده مداوم

 عصر   فقهاء يك  امجاع  تعبري به  ما از آن شود آه اعمال

   واقع  خالف ايشان  اگر حكم ، چرا آه منائيم  مي بر حكمي

   نوعي ، پروردگار به  عام  لطف  بر طبق  است باشد واجب

 فقها و   جممع  يا آالم  ذهن  به  هدايت  را براي واقعي حكم

  . القاء منايد  غايب  امام از طريق

  :  طريق نقد اين

  خداوند بر خملِو غريقابل   عام وجود لطف: اوًال  

 آورد   بدست  را از آن  امجاع حجيت توان  مني  ويل ترديد است

  . است  بر ما پوشيده  آن  و چگونگي  لطف زيرا حقيقت
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 بشر را   و هدايت  لطف  منوده  خداوند اراده  بسا آه چه

  . منايد  ارائه فقيهان  اجتهاد و آراء فقهي از طريق

   آه  نيست  و معلوم  نيست مشخص  حدود لطف: ثانيًا

باشد، اگر   بشر مي هدايت  بدنبال  مرزي خداوند تا چه

   به  و زمحت  و آتاب  حساب خداوند بشر را بدون

   در مسئله منود، ويل  مي  عظيمي برد بسيار لطف مي هبشت

  . انساهنا است  از اختيار و تالش  سخن هدايت

در )  ع(  امام ه وظيف  آه از آجا معلوم: ثالثًا  

 و   احكام  تابيان  حضور است  مهانند زمان  غيبت زمان

   اجياب  بسا مصلحيت ، چه  او بدانيم  را وظيفه روشنگري

  . بيابند  دست  شريعت  احكام  خود به تالش  به  امت آند آه

 و   امهيت  از جهت  هدايت  و مسائل موضوعات: رابعًا  

 با يكديگر  واجتماعي   فردي  آهنا در زندگي نقش

 در آهنا   و خطاي  است  از امور حياتي متفاوتند، برخي

 و   جزئي  برخي  ويل  است  بشريت  در هدايت جربان غريقابل

  .  است  تدارك قابل
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   هداييت  و عظيم  امور حياتي  بيان  گفت اگر بتوان

   مشكلي ، باز هم است  واجب  بر خدا و امام بنابر لطف

   براي  از غريمهم  امور مهم  تشخيص اهد شد، چون خنو حل

  .باشد  مي  و نامعلوم مابسيار مشكل

   ويل  است  برخداوند واجب  اگرچه اظهار حق: خامسًا  

  .  است بر ما پوشيده)   ياغريمتعارف متعارف (  آن طريق

   در ناحيه  شوند، مشكالت  واقع  در خالف  بندگان هرگاه

 خود   و تالش  از تبيني شكل  بلكه  نيست خدا  از سوي بيان

   از طِر غريمتعارف  اشكال  اين  و شايد رفع  است آدمي

  . نباشد برخداوند واجب

  :  حدس  ـ طريقه ج

 آقا   و حاج  قمي  و حمقق  انصاري  شيخ  اعظم فقيه  

 را   طريق اين  الفقيه  در مصباح رضا مهداني

   اختصار تقدمي  به يشان ا  بيان  تقويت اند، آه پذيرفته

  .شود مي
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  ، حدس  حكم  فقهاء در يك با احراز اتفِا نظر مهه  

  آنيم را پيدا مي)  ع( امام  نظر و رأي  آه زنيم  مي قطعي

   يا نزديك  متقدمني  اتفِا نظر از فقهاي  اگر اين بويژه

   بدون  هيچگاه  ايشان باشد، چرا آه)  ع(  عصرامامان به

   رأي  چيزي معترب به  يا حجيت  قطعي  دليل شنت دا در دست

   عنصر تعبد در اين  منودن  با اضافه دادند، آه مني

   و اتفِا ايشان  امجاع  ما به  اطمينان ضريب بزرگواران

  .شود بيشرت مي

عند «: گويد  مي االصول  قوانني  در آتاب  قمي حمقق  

  يعين»   بابويه  ابن فتاوي  آنانراجع اعواز النصوص

 در تنگنا   قطعي  و دليل  نص  به يابي  از دست هرگاه

   ابن  علي  آراء و نظرات  به  و آنرانيافتيم بودمي

  . آورمي  مي  روي بابويه

 احراز اتفِا  ، ضرورت  نظريه  اين  اصلي  شرط البته  

 عصر  باشد و اتفِا نظر فقهاي  اعصارمي  فقهاء در مهه مهه

  .  نيست واحد آايف

  :  طريق نقد اين
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  آن)  ع(  امام  قول  به  قطعي  حدس از شرائط: اوًال  

 فقهاء   نيز به  وراويان  و حمدثان  ائمه  اصحاب  آه است

 دارد   امكان  ظين  از طريق  جمتهدان چرا آه.  شوند اضافه

  . باشند  يافته دست  حكم به

  ، الزم  بدانيم  فقهاء را آايف اگر امجاع: ثانيًا  

   نظر ايشان  و متاخر ووحدت  متقدم  فقهاي  اتفِا مهه است

  . آيد بدست

 عصر   يك  اتفِا نظر فقهاي  به  يافنت دست: ثالثًا  

   نظر عاملان  آوردن ،بدست  باشد، با مشكالت اگر ممكن

   حيت باشد آه  مي  متقدم  مشكلرت فقهاي متاخر و از آن

 و   ارتباطي  وسائل اشت د منايد بايد توجه  مي بعيدو حمال

 ما  دهد آه  مني  اجازه  بسيارضعيف رساني  اطالع امكانات

  .  پيدا آنيم  دست  اعصار گوناگون  آراء فقهاي به

   تعيني  نظريه  در اين  هم  امجاع  حتقق  زمان حمدوده: رابعًا

  .  آراء شومي  حدودجوياي  در آن  تا بتوان نشده

  : تقرير د ـ طريقه
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   لطف  با طريقه  بسيار زيادي  تقرير شباهت اين  

   مسري از راه طريقه  در اين  آه  تفاوت  با اين دارد ويل

  :  آه  بيان  بدين  را پيموده  عقل  راه  لطف  ويل  بوده شرع

   رد آن و عدم)  ع(  حضور امام اتفِا نظر فقهاء در زمان

 در  كم ح  و اين  امام  ازسوي  است  خود تأييدي نظريه

   شرعًا الزم  بر امام ، يعين  است  جاري  هم  غيبت زمان

   باشد خمالفت  شرع  حكم  خمالف  فقيهان اگر فتاواي است

   حتقق  براي  نظريه  منايد، دراين  اعالم  حنوي خود را به

  . علما و فقهاء احراز شود  مهه ، راي امجاع

  :  نظريه نقد اين

   بشرطي  خمالف  از رأي گرييانكار منكر و جلو: اوًال  

   آار صورت  اين از آن  پيش  آه است)  ع(  امام وظيفه

و قصور و )  ع(  وظيفه  اجنام  باشد و در صورت نگرفته

)  ع(  بر امام  هم  بار دوم  نيست  فردجمتهد معلوم اشتباه

  . باشد  آار واجب اين

و    است  واجب  از منكر با احراز شرائط  هني:ثانيًا

  . باشد شده  آامل  شرائط  نيست اينجا معلوم
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   محل توان  مني  دو مطلب  را با اين  امام  سكوت در هر حال

  .بر تقرير منود

  : معترب  از دليل  آشف  ـ طريقه�ه

  :فرمايد  مي  نظريه  اين  در بيان  نائيين مريزاي  

 دارند،   در احكام  فقهاء و جمتهدان  آه  اختاليف با مهه

 اتفِا نظر برسند و   به فقهي  از مسائل  در حكمي گاههر

 فتوا از   در مقام  ايشان  اجتناب  به با توجه

   نظر و رعايت  و دقت  ظين  و اعتبارهاي عقلي استحساهناي

 آهنا   راي  آردآه  آشف توان  شديد مي تقوا و احتياط

  شده   نظرشان  وحدت  موجب  آه  بوده  معتربي  بر دليل مبتين

   بر اساس  امجاع ، ويل  ما نيست  در دست دليل  آن  اينك ويل

  .  يافته  حتقق آن

  :  نظريه نقد اين

   و حفظ  در ضبط  ايشان  و دقت  اهتمام اين: اوًال  

   دليل  يك  بعيدخواهد بود آه  پس  بوده  هم  فقهي منابع
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   در وائي  فقهي  آتب معترب مورد اتفِا علما از مهه

  . مناند  باقي  از آن  اثري  و هيچ شده فحذ

   ما نرسيد آه  بدست  آه  معتربي  وجود دليل قبول: ثانيًا

   اگر دليل رسد، و حيت  بنظر مي مشكل  نيست  بيش خود حدسي

  رسيدشايد در طريق  مي  ما هم  و بدست معترب موجود بوده

 در سند و   خدشه  امكان گرفت اجتهاد ما اگر قرار مي

  . منودمي مي  آن داللت

  ): ع(  ائمه  اصحاب  از سريه  آشف و ـ طريقه

   اين  مبدع  بروجردي العظمي... ا  آية مرحوم  

   بدين منوده  تقسيم  دو دسته  را به  فقه  مسائل نظريه

  :  آه بيان

 تا   بدست دست)  ع( اطهار  از ائمه  آه  ـ مسائلي1

 و   روائي درآتاهباي و آهنا را   فقهاء رسيده متقدمني

  .باشند مي»   متعلقات اصول «  به اند معروف  آورده فقهي
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   و با استنباط  منوده  فقهاء تفريح  آه  ـ مسائلي2  

   آه  آمده  موجودبدست  و منابع و اجتهاد از اصول

  .شوند  مي ناميده»  تطبيقي « مسائل

  در  امجاع هرگاه: فرمايند  مي  تقسيم  از بيان پس  

   اصحاب  از سريه شود آاشف  حمققق  فقهي  از مسائل  اول قسم

 قدما را نيز   بني  شهرت  بلكه  نداشته  امجاع به

 و معترب   را حجت  غريمتقدمني و امجاع. مشارد معتربمي

  .داند آهنا را معترب مني  شهوت  آه  مهانگونه نداشته

  :  طريق نقد اين

 ديگر مورد نظر  صل حم  امجاع  طريق در اين: اوًال  

  . است)  ع(  ائمه  اصحاب سريه  خمصوص  فقط باشد چرا آه مني

  را درك)  ع(  ائمه  اصحاب  از فقهاء مهه متقدمني: ثانيًا

 آشنا  از صحابه  دسته  آن اند و تنها باداي نكرده

اند   بوده  معروف اند و يا خيلي  داشته  آتاب اند آه شده

   متقدمني  امجاع  ما در آاشفيت د آهشو  مي  امرموجب و اين

 و   شومي گرفتار مشكل) ع(  امام  از راي  متلقات در اصول



 
99

   امام  منايانگر قول  آه  اصحاب  اتفِا مهه  حصول  به يقني

  . پيدا نكنيم است
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 »  حبث نتيجه«

 راهها و   و مهه  آوردمي  حمصل  امجاع  پريامون ازآنچه  

   اين ، استنتاج دپذيردانستيم را نق  آشف هاي شيوه

   دليل  به  طور آلي  را به  ما امجاع  آه  است  واضح نتيجه

  . دانيم  مني ، حجت) ع(  معصوم  از راي  آن آاشفيت عدم

  شهرت

 معموًال   اصول هاي  در آتاب  آه  خاصه  ظنون از مجله  

  .گردد  مي  تبيني  قسمت  در سه آه  است شوند شهرت متذآر مي

    رواني  ـ شهرت1

     عملي  ـ شهرت2

    فتوائي  ـ شهرت3

 با   روايت  يك  را گويند آه  شهرتي:  روائي  ـ شهرت1

   معنا آه باشد، بدين  آورده  بدست  از راويان  آثريي نقل

  . باشد  زيادي  راويان  داراي رواييت
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   اآثر عاملان  مورد عمل  رواييت  چنانچه:  عملي  ـ شهرت2

   مهان اند و اين  هناده نام  عملي  گريد آنرا شهرتقرار

  شود بواسطه  مي  گفته  اصول  در علم  آه  است شهرتي

   در اثر عدم شود و يا بالعكس  مي  جربان  سند خربي ضعف آن

   و عمل شود يا از مرحله  مي  سندتضعيف  فقها، قوت عمل

  .گردد  مي خارج

 در   حكمي گردد آه طِال مي ا  بر شهرتي:  فتوائي  ـ شهرت3

   آنكه  اآثرفقها قرار بگريد بدون  مورد فتواي اي مسئله

  . باشد  فتوا معني مستند آن

 تا   گرديده  ارائه  دالئلي  از شهرت  سوم  قسم  حجيت براي

  .  دارمي  حمسوب خاصه  ظنون  را از مجله  آن بتوان

 بر  دال خرب واحد خود   حجيت  ادله  شده  ـ گفته الف

   ويل  است  خاصه  ظنون به  فتوائي  شهرت  و پيوسنت حجيت

   سه  شود نياز به  حمسوب  خاصه  از ظنون  اينكه براي

  .دارد شرط

 در اعتبار خرب   و مالك  مناط  باشيم  داشته ـ قطع* 

  .  است واحد ظن
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   حكمت  باشد نه  حكم  براي  حتمًا علت  مناط ـ و اين* 

 باشد و با  وجودًا و عدمًادائر مدار مناط   حكم يعين

   از شهرت  حاصل  قيد ديگر اگر ظن  اين  به عنايت

   چون  جتاوز منائيم  از مورد آن توان باشد مني حكمت

   در علت  اطرادو انعكاس و حالت»   و خيصص  يعمم العلة«

   خاصييت  چنني  در حكمت  آه  وجود دارد درصورتي حكم

  .وجودندارد

  تر از ظن  قوي  فتوائيه  از شهرت  حاصل بايد ظن  مي-  *

  .شود  مني  حمقق  از خرب واحد باشدواال اولويت حاصل

  . هستند  خدشه  مذآور قابل  شرط  هر سه ولكن

 باشد   در اعتبار خرب ظن  و مالك  مناط از اينكه: اوًال

  توانيم  مني ما هيچگاه آورد يعين  پديد مني  ما قطعي براي

،   است  در اعتبار خرب، ظن  مالك  آه  منائيم  حاصل قطع

 قرار   آنرا ظن  حجيت  خرب واحد مالك  حجيت ادله چون

 خرب   در حبث  آه تعبد است  مهان  اصلي  دليل اند بلكه نداده

  .  گذشت  آن واحد سخن
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   باشد قطعًا دليلي  حكم  جعل  علت  ظن و اينكه: ثانيًا

 وجود   آن  آوردن بدست  براي  و راهي  ما نرسيده بدست

   اين  بگوئيم توانيم  مي  آه  سخين  هنايت ندارد، البته

   ظين  بگونه هم  باشد آن  مستنبطه  علت توان  مي ظن  آه است

 اعتبار خنواهد   داراي سه نفم يف  صورت  و در اين  قطعي نه

  .بود

  د روشن خرب واح  حجيت  در مبحث  از بررسي پس: ثالثًا

  ، چون  نيست  ظن  اعتبار خربواحد حصول  سبب شود آه مي

معترب   از غري واحد هم  حاصل بود بايد ظن  مي اگر چنني

   ظن  موجب  خرب واحد عادل  موارد آه باشد و يا در بعضي

  .  نيست  اينگونه  آه شود معتربنباشد، در حايل مني

   حجيت د در مالك خرب واح  و حجيت  ظن  ميان  تفكيك و اين

   خرب واحد ظن  معياردر حجيت فهماند آه  ما مي به

  .باشد مني

   ظنون  از مجله  فتوائي  شهرت  بر اينكه  دوم  ـ دليل ب

   سئلت قال «.  است زراة  معروف باشد روايت  مي خاص

   عنكم  ياتي  فداك  جعلت فقلت):  ع(اباجعفر 
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  ، بايهما اخذ، فقال املتعارضان)  اواحلديثان( اخلربان

   ودع اصحابك  خذمبا اشتهر بني يا زرارة):  ع(

   اهنما معًا مشهوران يا سيدي:  الشاذالنادر، قلت

  . اعدهلما خذمبا يقوله: ، قال  عنكم مأموران

  خذ مبا يقوله«  در مجله» ما «  لفط  روايت شاهد در اين

  صوله ما، مو  آه اساس باشد بر اين  مي»او مبا اشتهر

خذ «   مجله  به  آن  و معناي  مطلق  بگونه  آهنم بوده

  .گردد  بازمي»  اصحابك اشتهر بني شي بكل

   شي  لفظ  از تصديق  فتوائي  شهرت  آه  است و پرواضح

شود   اعتنا مي  روائي شهرت  به  آه خواهد شد و مهانگونه

  . منود  نيز توجه  فتوائي  شهرت بايد به

  :  دليل نقد اين

 ما   دليل  چون  اعتنا نيست  قابل  دليل اين  

   اصحاب فتواي  دارد و شامل  مورد روايت  به اختصاص

   شود اين  روايت  در صدرو ذيل  دقت شود و چنانچه مني

   پاسخ  تكميل  براي جباست.  يابيم  درمي سرعت  را به سخن

  :  شود از مجله  ارائه چند منونه
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و فرد »   اليك  احب  املسجدين اي«د  شو  سؤال اگر از آسي

»  اآثر  فيه  االجتماع ماآان« دهد   پاسخ مورد سؤال

  است  از مساجد مورد سؤال  دو مسجدي  حمبوبيت ظاهر پاسخ

 بيشرت باشد يا هر دو   از ديگري  در يكي  اجتماع آه

   هرجا حيت  شامل اينكه  آثري باشند نه  اجتماع داراي

   نيست  صحيح  زياد باشد، پس  در آن ماع اجت غريمسجد آه

   چنيين  اين  پاسخ  به  اقدام  اطِال ما موصوله  طرح ازراه

  . منائيم

   عمربن  مقبوله  روايت  بر اعتبار شهرت  سوم  ـ دليل ج

  :باشد  مي حنظله

   لروايتها حدثني  احلكمني  اختالف  بعد فرض السالم  عليه قال

  : ا عدلنيراويه  و آون خمتلفني

 حكما   الذي  ذلك  عنا يف  روايتهم  من  ما آان ينظر ايل

   حكمنا و يرتك  من فيؤخذ به  اصحابك  من  عليه  اجلمع به

  اجملمع  فان  بشهور عند اصحابك  ليس الشاذ النادر الذي

   ...  فيه  ال ريب عليه
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   قدروامها الثقات  عنكما مشهورين  اخلربان  آان فان:  فلت

  . احلديث... ؟  نكمع

   عليه  جممع  از لفظ السالم  عليه  مراد امام بنابر اينكه

   در مقابل  هر آنچه آه  قرينه  مشهور باشد بدين در آالم

   الشاذ النادر الذي و تريك «  شاذ باشد مشهور است آن

  »مشهور ليس

   شود اگرچه  مطلقًا بايد پريوي  اساس  مشهور بر اين پس

   از شهرت  اعم  ويل است  در روايت  شهرت يلمورد تعل

   گفته  داشته  را بيان  بالريب  شهرت  چون  است روائي

  ). نيز خواهد شد  فتوائي  شهرت شامل آه

  :  بيان نقد اين

   امام  وجود ندارد چون  حديث  در اين اصوًال اطالقي  

دارند و   مي  مبذول روايت  به  نسبت  خاصي توجه)  ع(

 قيد ديگر   و با اين» عنا  روايتهم من«فرمايند  مي

   باقي  اصحاب  و راي  فتوائي  شهرت  مشول براي اطالقي

  .ماند مني
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 خرب واحد

 در   باخلصوص  اصول  در علم  مطرح  از مباحث يكي  

 خرب  باشد مهني  بسيارآارآمد نيز مي  آه  خاصه  ظنون قسمت

   ياعدم  حجيت  دالئل از ورود در  قبل باشد آه واحد مي

  : گردد  چند ارائه باشد مطاليب  نياز مي آن

  : اول

   آه  اويل  اصل  از حتت  خاص  دليل خرب واحد بواسطه  

 از   خروج شود و اين  مي باشدخارج  مي  ظنون  حجيت عدم

باشد،  مني  علم  انسداد باب  اعتبار خرب واحد بواسطه باب

شود   نيز تعبري مي  خاص ظن   رو از خرب واحد به از اين

  .  مطلق  ظن نه

  : دوم

  بكار رفته»  اجلمله يف « در اعتبار خرب واحد عبارت  

 در   اعتبار آن  به قائالن  آه  است  آن  مطلب  اين و وجه

اند   عقيده  بر اين  دارند، برخي  اختالف  اعتبارش شرائط

: ند مان  وارد شده  معترب روائي در آتاهباي  آنچه آه
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 واستبصار اعتبار  ، هتذيب  الفقيه  الحيضره ، من آايف

  .دارند

 اعتبار خرب واحد   مناط  ديگر معتقدند آه برخي  

   مالك  بلكه  نيست  يادشده  اخبار در آتب  ورود آن صرف

  .باشد  مي  روايات  به  اصحاب عمل

 اعتبار خرب واحد   مناط  نيز معتقدند آه و تعدادي

 نيز   اصحاب  عمل  وحيت  مذآور نيست  در آتب خرب ورود آن

   معترباست  خرب واحدي  آن گردد بلكه  خرب مني  جرب ضعف موجب

 را   نيز مالك اي و عده.  باشد  عادل  آن  در راوي آه

 را   بودن  موثق  شرط اندو فقط  ننموده  فرض  راوي عدالت

 فراتر   نيز پا را از اين اي و عده. اند  هناده در ميان

 را   از معصومني  صدور روايت  اعتماد به  وصرف گذارده

  ). موثِو به(اند  دانسته  روايت  در اعتبار آن آايف

 در   وجود دارد ويل  در اقوال  ديگري  تفصيالت البته

در اعتبار »  اجلمله يف«  لفظ  توجيه  در پي جا ما فقط اين

  . خرب واحد بودمي
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  : سوم

   آيا اين  آنكه  قسمت در اين   مطرح ازمباحث  

  باشد ياخري؟  مي  اصول  علم  از مسائل مسئله

   اصويل  زيرا مالك  است  اصويل  از مسائل  آه  است  آن پاسخ

   در طريق  وقوع  صالحيت آن  نتيجه  آه  است  آن بودن

   مباهي  چهارگانه  از ادله  را دارد و اگرچه استنباط

)   اصول  علم موضوع (  اول  در خبش  آن  شرح نباشد آه هي

  . گذشت

  : چهارم

   زهره ، ابن  طربسي ، مرحوم  ادريس ، ابن سيدمرتضي  

  اند و بر اين دانسته  خرب واحد رامعترب مني  سّراج و ابن

  : اند از مجله  منوده  اقامه  دالئلي نظريه

 اعتبار   در عدم  سيد مرتضي  دالئل ، از مجله امجاع ـ  الف

   وجه  اين ، آه  خرب واحد است برخالف رب واحد وجود امجاعخ

   امجاع به  مسئله ؛ اصوًال در اين باشد چون  نقد مي قابل

   مسئله  يك  مسئله  اين  اينكه  منود بواسطه  متسك توان مني
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   امجاعي  آن  اينكه  و عالوه  فقها بوده بني مورد اختالف

   روشن  آه  باشددرصورتي رآي و غريمد  تعبدي  آه معترب است

 ذيًال   آن  مدارك  آه  است  موجود مدرآي  امجاع باشد آه مي

  .   خود امجاع  نه  است  مدرك  اعتبار به ذآرخواهد شد، پس

  التقف« از  توان  مي  آيات  اين ، از مجله  قرآن آيات -   ب

   والبصر و الفواد آل  السمع ، ان  علم  به  لك ما ليس

 اال   هم  ان  علم  من  بذلك ماهلم« و » مسئوًال  عنه ئكاول

   من  ال يغين  الظن ان« و »  اال الظن  يتبعون ان« و» يظنون

   رامورد مذمت  از ظن  پريوي  ياد آرد آه» شيئًا احلق

 صدور   به  ظن دهد و خرب واحد نيز خود موجب قرار مي

  . صدور به  قطع گردد نه مي

  اين:   چون  است  نيز نقد شده جه و  اين البته  

 از   آنچه  ما نداردچراآه  مورد حبث  به  ارتباطي آيات

  شود در اصول  مي  استفاده  ظن  از پريوي ظاهر منع

   شايد بتوان  آه  عملي  فرعي  درمسائل  نه  است اعتقادي

   ديگربدين  و آيات  آيات  مهني  صدرو ذيل  به با توجه

 : مانند  است  اعتقادي  مراد مسائل  آه تياف  دست مطلب



112

   و مايلهك  و حنيي  االحياتناالدنيا، منوت وقالو ما هي«

 و »  االيظنون  هم  ان  علم  من  ذلك  به اال الدهر و ماهلم

   شرآاء ان  اهللا  دون  من  يدعون  الذين ما يتبع«  نيز آيه

 اگر   اينكه بعالوه»  اال خيرصون هم  و ان  اال الظن يتبعون

باشد،   نداشته  هم  اعتقادي  فِو ظهور در اصول آيات

   ظن  از پريوي  هني  از اطِال موجود در آيات  متقني گوئيم مي

  . است  اعتقادي در اصول

   آيات  اين  هني  عموميت  پذيرش  بر فرض  آخر اينكه و سخن

 خرب واحد نيز   شامل  آه اي بگونه  ظن  به در مورد عمل

   ادله بواسطه  آهنم  خورده  ختصيص  عموم  اين گوئيم بشود مي

 خرب واحد   گفت توان  مي  بر اعتبار خرب واحد و حيت دال

   از اينكه  پس شود چون  مي موضوعًا خارج  علم از عدم

   ظنون  شود ديگراز مجله  اقامه  آن  بر حجيت  قطعي دليل

  . خواهد شد  حمسوب م از عل  خود نوعي آيد بلكه  مني حبساب

   در باب  الشيعه  در وسائل  جز عاملي  شيخ  ـ مرحوم ج

 و   عيسي  حممدبن  آه منوده  را نقل  رواييت قضاء و شهادات

  السالم  صاِد عليه  حمضر امام  حممد به  بن علي
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   متعارضه  از روايات  داشتند و در آن ارسال اي نامه

  ما علمتم «:فرمودند پاسخ   در مقام  منود و حضرت پرسش

  .» الينا  فردوه  تعلموه  و مامل  قولنا فالزموه انه

 باقر   و امام  وجود مقدس  از مهان و نيز در رواياتي

 عنا  اذا جائكم«: فرمود  آه  است  منقول السالم عليه

   اهللا  آتاب  من  شاهدًا او شاهدين  عليه  فوجدمت حديث

  .»  لكم  يستبني حيت  واالفقفو عنده فخدوا به

   سئل  قال:گويد  مي  يعفور آه  ابي  ابن  روايت و مهچنني

  يرويه)  منهم (  احلديث اختالف  عن السالم  عليه ابا عبداهللا

اذا ):  ع ( ،قال  به  ال نثق  من  و منهم  به  نثق من

  او من...  ا  آتاب  شاهدًا من  له  فوجدمت  حديث وردعليكم

 »  اويل  به  جائكم  واالفالذي فخدوا به)  ص(...  ا رسول

   قرآن  موافق  اگر حديثي  آه  روايات  دسته از اين

  .باشد زياد مي.  است و باطل نباشد زحرف

   خود اين  چون  است  اشكال  نيز قابل  دالئل اما اين

 بر  توان  مني باشند آه اخبار مورد استناد خربواحدمي

 با  مالزم  منود چون  آهنا استدالل ه خرب واحد ب  حجيت عدم
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 نيز   تواتر امجايل ، و ادعاي  خود آهنا است  حجيت عدم

 از   اخص  دعوي  اين  دهد چون  اخباررا جنات تواند اين مني

  زيرا در مقام) خرب واحد مطلقًا  حجيت عدم (  است مدعي

   عدم  از آهنا منود و آن  بايد اخذ بقدر متقني امجال

   قطعي  خدا و سنت  با آتاب  خربخمالف  به  مربوط حجيت

  . خرب  مطلق باشد نه مي

 را از   خرب واحد دالئلي  حجيت  به  قائلني در هر صورت

  : اند از مجله  منوده اقامه  آن  براي  و امجاع  و سنت قرآن

  

   قرآن  آيات  خرب واحد به  حجيت دالئل

  6  حجرات» نوا فتبيٍ بنبأ  فاسق  جائكم ان« ـ  الف

   جباست  آيه  اين  به  استدالل  از ورود در حنوه پيش  

   آيه  اين  نزول  شأن  درخصوص  آه  را متذآر شومي مطليب

   عقبه  وليدبن  در حق  آيه  معتقدند اين باشد، بعضي مي

   اخذ صدقات  را براي  وي  پيامرب اآرم  آه  هنگامي درآن

   فردي  از ارسال ، ايشان شده نازل منود  املصطلق  بين روانه
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   براي  وي  و بسوي  گرديده  مطلع اآرم  نيب از سوي

   وليد با اين  چون  حال  آورند، در عني هجوم استقبال

   براي منود آه  احساس  داشته  اختاليف  در جاهليت قبيله

   و گزارش  بازگشته  مدينه اند بناچار به  آمده  وي قتل

   فرمود رسول  ارائه پيامرب گرامي  را به  مردم هجمه

   بامردم  جنگ  وليد اراده  گزارش نيز بر اساس)  ص( اآرم

 شدو پيامرب   فِو نازل  شريفه  آيه  را منود آه  سامان آن

  . بازداشت  منودن را از جنگ

   ديگري  نظرات  آيه  اين  نزول  شأن  در خصوص البته  

 با   انبياء و حيت با عصمت  آه بس   مهني  ويل  شده نيز بيان

  .  سازگار نيست  آيه  نيز اين  داستان مضمون

   استدالل  از دو راه  آيه  خرب واحد از اين  حجيت براي

   مفهوم  از طريق  وديگري  شرط  مفهوم  از راه  يكي شده

   مفهوم  از راه  شريفه  آيه  به  استدالل  اما تقريب وصف

  : شرط
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 وجود   به  از خرب معلق  تبيني  بوجوب  حكم يف شر در آيه

   نيز منتفي  مشروط  و با انتقادشرط  شده خمرب فاسق

  .خواهد بود

  :  استدالل  اين اشكاالت

اگر .   نيست  خمالف  مفهوم  داراي  شرطيه  مجله اين  

  ، زيرا اين  باشيم  نيزبوده  شرط  مفهوم  به  قائل چه

  ان«باشد، مانند   مي  موضوع  حتقق  اصل  براي مجله

   بدين»  االمري فخذر آابه  رآب  و ان ولدًافاختنه رزقت

  .  است خرب منتفي  اصًال موضوع  با نبود خمرب فاسق معنا آه

 نيز   وصف  مفهوم  مذآور از طريق  آيه  به و اما استدالل

   الزم  تبيني  فسق ، باوجود صفت باشد آه  مي  ترتيب بدين

   آه  نباشد، در حايل  تبني  به  نيازي در غري آنباشدو 

گويند اصوًال   مشهور مي باشد، چون  مي  خمدوش استدالل اين

  . ندارد  مفهوم وصف

   ما انزلنا من  يكتمون  الذين ان «:  آتمان  ـ آيه ب

  174  بقره»  الالعنون  و يلعنهم  امه  اهللا البينات
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   و بدون سيار ضعيف ب  آيه  اين  به اصوًال استدالل

   آن  و اشكاالت  از ذآراستدالل باشد آه  مي  الزم پشتوانه

  . منائيم  نظر مي صرف

 »  التعلمون  آنتم  الذآر ان فاسئلو اهل « ذآر د ـ آيه

  17 و انبياء 43  حنل

باشد   مي  مفسرين  ميان  ذآر اختاليف  مصدِا اهل در تعيني

باشند   مي  ذآر آساني اهلمعتقدند   بعضي  آه  ترتيب بدين

  اميان  اهل  چه  دارند حال  از اخبار پيشينيان  آگاهي آه

   آتاب  ديگر آهنا را اهل اي  آفر و وعده باشند يا اهل

 ذآر را   ديگر اهل دانند وتعدادي  مي  و آمساني مقدس

 ذآر   قرآن  از اسامي  يكي اند چون  دانسته  قرآن اهل

 متعدد   بنابر روايات  شيعيان صوص ديگر خب اي عده است

  .باشند  مي السالم عليهم  ذآر ائمه معتقدند اهل

   قبلي  با آيه  آيه  اين  به  استدالل  تقريب در هر حال

   سؤال  وجوب  بني  وجودمالزمه باشد و آهنم  مي تقريبًا يكي

 نباشد امر   واجب  اگر مالزم  آه  است  قبول و وجوب

  . لغو خواهد شد  شريفه ه در آي سؤال به
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  : منايد چون  مي  ناآايف  نيز بوجوهي  استدالل  اين لكن

   امكان  خرب واحد چون  با حجيت  آيه  ارتباط اوًال ـ عدم

   آيه  ماقبل  قرينه  يهودباشند به  ذآر علماي دارد اهل

  .فرمايد  مي آه

  .»  اليهم  االرجاًال نوحي  قلبك و ما ارسلنا من«

  السالم  عليهم  ائمه  ذآر هم اگر مراد از اهل: ثانيًا

   ماخنواهد داشت  فعلي  مبحث  به باشند باز ارتباطي

   مشا عامل  هرگاه  آه  است  اين  ظاهر آيه زيرا مقتضاي

   شويد بعالوه  منائيد تا عامل ذآر مراجعه  اهل نيستيد به

بار  اخ  باشدبه  خرب داشته  بر حجيت  اگر داللت اينكه

  . اخبار واحد شود نه  مي  مربوط  ايشان بالواسطه

   عمل  يعين  وجوب ، تعبد به  سؤال اگر از وجوب: ثالثًا

.   علم  حصول  صرف باشد نه  شده  اراده  پاسخ  مقتضاي به

 و   داناست  ذآر مطلق  مراد از اهل دهيم  مي پاسخ

  اجعه مر  مراد مهان نباشد بلكه  خرب واحد مني لوازطريق

 هر خمرب   فقهاءخواهد بود نه  يعين  مطلق  داناي به

  . غريعاملي
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    سنت  خرب واحد از طريق  حجيت ادله

   هر يك  آه  چند وارد شده  رواياتي  قسمت در اين  

   از جهت شود آه  مي  راشامل  روايت  تعدادي و هر دسته

شود از   مي  اشاره  از هر دسته  روايت  يك اختصار به

 )  وارد شده  روايت  دسته جمموعًا سه:( لهمج

   العمري  عثمان از حممدبن: گويد  مي  يعقوب  بن  ـ اسحق1

منايد در )  ع( عصر  ويل  مكتوبًااز حضرت  سؤايل  آه خواستم

  پاسخ  از مدتي ، پس  به  و مبتلي  مشكل  از مسائل بعضي

  :  آمد آه  حضرت  آن  مبارك خبط

   رواة  فيها ايل  فارجعول  الواقعه امااحلواث... «  

 » اخل...  ا  و اناحجة  عليكم  حجيت حديثنا، فانه

   براي اي نامه: گويد  مي  ماهويه  بن  خامت  ـ امحدبن2

   و در آن  منودم ارسال) ع)(  سوم ابواحلسن (  هادي امام

،   خود را بياموزم  ديين  مسائل  آسي  از چه  آردم سؤال

 را مكتوبًا   اين برادر او هم: ( فرمودند ابدر جو حضرت

  ) بود  منوده سؤال
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   يف  مسن  آل  دينكما علي  ما ذآرمتا، فاصمدا يف هلت«

امرنا، فاهنما آافرآما   يف  آثريالقدم حبنا، و آل

  .» تعايل... انشاءا

)  ع(  عسگري  حسن  حممد امام  از ابي  در احتجاج  ـ طربي3

 : فرمودند  ايشان آند آه  مي  نقل النيطو  حديث  يك در ضمن

،   الفقهاء صائنًا لنفسه  من  آان فاما من«

   فللعوام ، مطيعًاالمر مواله ، خمالفًا هلواه حافظًالدينه

  ، فان فقهاء الشيعه  االبعض  اليكون  و ذلك  يقلدوه ان

  .» اخل... 

 دارد بر جواز تقليد   منطِو داللت  از حيث  روايت اين

   بر قبول  داللت  مفهوم  و ازحيث  واجد شرائط  عاملاناز

   به  منسوب  آه  ايشان  از طريق  منقول روايات

  .باشند دارد مي ائمه

  اند، آه  شده  معروف  اخبار عالجيه  به  آه  ـ اخباري4

 دو خرب   تعارض شود درزمان  مي  اخبار استفاده از اين

 اگر   آه  آهنا منائيم وال اح  و آيفيت  خود رواة  به رجوع
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   در اخذ روايت بودند خمتارمي...  و  وافقه هر دواعدل

  :  مجله  از آن از هر آدام

   حضرت آند، به  مي نقل)  ع( رضا  ازحضرت  جهم بن  ـ حسن1

   ما دو حديث آيند و براي نزد ما مي  دو شخص  آردم عرض

 در  حضرت ت اس  حق  آداميك دانيم آنند و ما مني  مي نقل

  »  عليك  فموسع  تعلم فاذا مل «: فرمودند پاسخ

 صاِد   حضرت گويد به  زرار مي  ديگر آه  ـ يا رواييت2

   به شنومي  از بشما مي  دو خربمتعارض  آردم عرض)  ع(

  خذ مبااشتهر بني«:  فرمودند  حضرت  منائيم  عمل آداميك

   عرض ان ايش گويد به  مي» الشاذالنا در  ودع اصحابك

:  فرمودند  در پاسخ  حضرت  هر دو خربمشهور است منودم

  »  نفسك  و اوثقها يف اخذ باعدهلما عندك«

 خرب واحد  شود آه  مي  استفاده  روايات  اين از جمموع

   اين  به ، البته  است حجت  عادل  احتياط  يا با آمي موثق

  حجيت راي ب  چگونه  آه  است  شده  اشكال  بنحو آلي روايات

   آه  جست  منود و متسك  رجوع توان  خرب واحد مي خرب واحد به

  .  است  دور و باطل خودمستلزم
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 تواتر   اخبار مذآور داراي  اگر چه  آه  است  آن پاسخ

  مسلمًا متواتر امجايل  نيستند ويل  و يا لفظي معنوي

  .  است  مكفي  حجيت  اثبات  مقدار براي باشند و اين مي
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   و سريه  امجاع  خرب واحد از طريق  حجيت دالئل

 : عملي

  : امجاع

 از  اي  و عده  شده  خرب واحد امجاع  حجيت در مبحث  

  اند ويل  خرب واحدرا پذيرفته  اساس فقها بر اين

   است  الزم رسد آه  بنظر مي  خبش  چند در اين اشكاالتي

  :  شومي آهنا متعرض  به نسبت

   بسياري  خمالفان  خود داراي  ادعا شده ه آ امجاعي: اوًال

 دونفر استاد و شاگرد   شده  ديده  آمااينكه است

 يكديگر  هر دو برخالف))  ره(  طوسي  و شيخ سيدمرتضي(

  اند پس  منوده  امجاع  ادعاي  برخالف  بروفِا و ديگري يكي

  . داشت  را حمقق  امجاع توان مني

   اگر قطعي  امجاع مدارك   اختالف  عدم بر فرض: ثانيًا

   است  آايف  آن  حجيت  درعدم  و مهني  است نباشد احتمايل

 نيز  املدرآيه  حمتمل پس)   امجاع در حبث (  گذشت  آه مهانگونه

  .منايد  مي  ساقط  را از حجيت امجاع
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   حمتمل  حيت  شود آه  گذاشته اگر بنابراين: ثالثًا

 از   است آامًال تعبدي قق حم  و امجاع  نيست  هم املدرآي

)  ع (  معصوم  از رأي  آاشف  بود آه  اين  يكي  امجاع شرائط

باشد   مي  خود نيازمند احراز اتفِا آل باشد وآاشفيت

   فراوان  قسمت در اين  خمالف  است  آامًال روشن  آه در حايل

   امجاع  طريقه  بر مبناي باشد، مگر اينكه و زياد مي

   اگر خمالفني آه)   دخويل امجاع ( باشيم)  ره( سيد مرتضي

   و امجاع  جممعني به اي  باشند خدشه  النسبت  معلوم امجاع

  .شود وارد مني

   حجيت  نيز قابليت  امجاع  خرب واحد از راه  بنابراين پس

  .را ندارد

    مسلمني  اعصار باخلصوص  عقال در متامي  عملي سريه

   آه  تا زماني  مقدس رعدانيد شا  مي  آه مهانگونه  

 قرار   و مكلفني  دراختيارمسلمني  يا قويل  از فعل ردعي

   خواهد بود و سريه  حجت  يا فعل  قول  باشد آن نداده

 و مسانيد فقها در   از مدارك  خود يكي عقال ومسلمني
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 در   آن حبث... انشاءا  آه  قرار گرفته  اخذ احكام متام

  .د خواهد آم  نزديك آينده

   عقال عامل  سريه  آنكه  قسمت اما مورد استناد ما در اين

 و   خرب واحد ثقه  آه  قرارگرفته  بر اين  مسلمني باخلصوص

اند   منوده  عمل  آن  و برطبق  دانسته  را حجت يا عادل

 بر  شود پس  مي  مشاهده  مابعينه  درميان  آن هاي ومنونه

 ارتكاز هر فرد   خرب واحد راآه توان  مي  اساس اين

   ردعي  در موارد خاص  آه  بشرطي  دانست  حجت  است عاقلي

 ديگر   موارد خاص  در مهان  نباشد آه  بر آن ازشارع

  . منود  عمل توان مني

  



126

   علميه اصول

   چند مطلب  بيان  به  منوط  مسئله  در اين  آالم تفصيل

  :باشد مي

  در امارات:  ي عمل  و اصول  امارات  ميان  ـ تقاوت1

  وجود دارد مانند خرب چه  از واقع  و حكايت  آشف جهت

وجود   ويژگي  اين  عملي  در اصول  ويل  فاسق  باشد چه عادل

 و جمرد   جهل  حتّير در ظرف  رفع  تنها در آن ندارد بلكه

  .باشد  مردد مي جاهل  براي  وظيفه تعيني

،   اخذ نشده  شك  دليلش  در لسان  اماره و ديگر اينكه

)  متخذ از اماره ( اي اماره  در احكام  حكم  موضوع يعين

  شك  موضوعش  عملي  اصلي  دليل  در لسان باشد لكن  مني شك

گريد   مي  تعلق  حكم  و هم  شك  هم  مهان  و بر اساس بوده

  آل«   يا اينكه» قذر  انه  تعلم  طاهرحيت  شي آل «:مانند

   يف الناس«و يا مانند»   بعينه احلرام   تعرف  حيت  حالل شي

  .»  مااليعلمون سعة
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 اطِال   بر چيزي  عملي ، اصل  اصولييان  ـ بنابر اصطالح2

   آنكه يابد چه  مي  جريان حكميه  در شبهات شود آه مي

 وبايد   آن  باشد و يا حرمت  شي  در وجوب  حكمي شبهه

 و   نص  امجاليا)   قطعي دليل (  نبود نص  شبهه منشأ اين

 فرد جمتهد   را آه باشد، زيرا آنچه  در نصوص يا تعارض

  مشكل  حل  براي  بدليل  يابي  از دست  و يأس  از بررسي پس

   اصل شود مهني  مي  متوسل  آن دهد و به موردنظر قرار مي

 گويند و در   فقاهيت  دليل  آن اصطالحًا به  آه  است عملي

  . قرار دارد دي اجتها  دليل  آن مقابل

   در حايل  وارد شده  بر مورد شك  حكم  عملي  در اصل پس

   منزله  يا برنازل بر واقع  حكم  اجتهادي  در ادله آه

  .شود  صادرمي واقع

   اجتهادي  متاخر از دليل  عملي  اصل  ـ مرتبه3

   آن  و يافت  ازدرك  مأيوس  آه  تا زماني باشد، پس مي

 منود، زيرا وجود   متسك  عملي  اصل  به نتوا  مني امي نشده

  .باشد  مني  وجود دليل  بر عدم  منوط  عملي در اصل موضوع
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 شد،   بيان  اصول  مباحث  در ابتداي  آه  ـ مهانگونه4

  باشند آه  مي  فرعي آلي  احكام  بيان  متكفل قواعد اصول

   به  با توجه  آه آيد در حايل  بكار مي  استنباط در طريق

   واقع  استباط  در طريق  عملي  اصول گذشته مقدمات

   فرد جاهل  براي وظائفي  عملي  اصل شوند زيرا بتوسط مني

 و يا   عقلي  از دليل  بعد از يأس  واقعي  شرعي حبكم

 يا  فقدان( قيد   اين  به  با توجه شود آه  مي تعيني نقلي

   شده فته گ  عملي اصل در توصيف)   نص  يا تعارض امجال

 جمتهد مورد   از دليل  و ياس  بعد از بررسي  آه آنچه

آند   مي  معني  جاهل  را براي  و تكليف  قرارداده استفاده

   در وهله استنباط  در طريق  اينكه  در عني را گويند، پس

   اجتهادي  از دليل  از يأس  پس شود ويل  مني  واقع اول

   استفاده  از آن هيت فقا  و دليل ظاهري  حكم بعنوان

   آن حتمي  و از مباحث  اصول  جزو علم در نتيجه. شود مي

  .خواهد بود

   اصويل  چرا عاملان  آه  است  در آن  سخن  قسمت  ـ در اين5

باشد از   مي  عبارت  آه چهارگانه  عملي غري از اصول

  شرعي( ، استصحاب ، ختيري، احتياط)  و عقلي شرعي ( برائت
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  ، در علم  وجود داشته  را آه  ديگري اصول)  و عقلي

  اي  عملي  اصول اند، بااينكه ننموده  مستقًال مطرح اصول

  آند ومنحصر به  پيدا مي  جريان  حكميه  در شبهات آه

   عملي  است  خود اصلي  آه  طهارت  مانند قاعده آهنا نيست

با (   اصول  علم  از مسائل  و حيت  حكميه  درشبهه و جاري

   بيان باشد رادراين نيز مي)   چهارم  مطلب  به توجه

  .اند  قلمداد ننموده  عملي  و جزو اصل نكرده

 را   دو جهت  تفكيك  اين  به  پاسخ  براي شايد بتوان

  :  داشت بيان

   و موارد جريان  چهارگانه  عمليه  اصول درحجيت:  اول

  رد، در صورتي وجود دا اختالفاتي  اصويل  عاملان آهنا بني

  اختاليف  هيچگونه  ايشان  ميان  طهارت  قاعده  در حجيت آه

   حكميه  در شبهات  طهارت  قاعده ، و در جريان نيست

 را   چهارگانه  عمليه  اصول جهت اتفِا نظر دارند، بدين

  قاعده اند و از طرح  منوده  مطرح  اصول  علم در مسائل

 اند  ابا منوده طهارت
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از  (  فقه  ابواب  در متام  چهارگانه  عمليه صولا :  دوم

   قاعده  آه دارند در صورتي جريان)   تاديات  طهارت آتاب

   از ابواب  يكي  فقط  آه  جناسات  تنها در باب طهارت

 . دارد   جريان است فقه

 

  »  برائت اصل« 

  باشد آه  مي  برائت  اصل  عملي  چهارگانه  از اصول يكي

   ديگر اصول  مباحث  بابعضي  حبث  اين ارتباط  بواسطه

   اصول  مباحث  در اول  و اشتغال مانند احتياط

   .  گرديده مطرح عمليه

   مكلف  آه  از جائي  است  عبارت  برائت  اصل موضوع  

   آه  است  در آن مردد باشد و حبث  چيزي  يا حرمت در وجوب

  برائت  بر اساس  حكم  و يا حترميي  وجوبي آيا در شبهات

،   اوست  وظيفه گردد و يا احتياط  مي  جاري بر مكلف

 و   موارد بر احتياط  را دراينگونه  اصل اخباريون

 و   برائت  به  قائل  اصولييان اند و لكن  هناده اشتغال

   خود را از طريق  نظريه  بر اين اند و دليل شده اباحه
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  اند ازمجله ه برگزيد  و ديگر ادله  و روايات آيات

  :  آيات

  »  قرآن آيات« 

 بعد   اهللا  نفسًا االما آتاها سيجعل  اهللا اليكلف«  - 1

  7  صِال آيه»عسريسرًا

   آه  قرار است  بدين  اصوليان  بر مدعاي  استدالل تقريب

   چيزي  به  مكلف انسان:فرمايد  مي  آيه خداوند در اين

)   و اعالن عالما( او ايتاء   به  آه  مگر آنچه نيست

   . است شده

 در   نگرديده  او ايتاء يا اعالن  به  آه  آنچه در نتيجه

   ما منايان مطلوب ، پس  خنواهد داشت  تكليفي برابرش

   به  ارتكاب  و يا حترميي  وجوبي  در شبهات خواهد شد آه

  . خواهد بود بالاشكال آن

   نقد و اشكال

   چون  نيست  از اشكال يل بر مدعا خا  آيه  اين اما داللت

   معني  شريف در آيه  ماء موصوله ابتداء بايد معناي
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 و   است  مايل  آن  معناي  صدر آيه  قرائن گردد بر اساس

 معنا شود و در هر   يا عمل  فعل  به ديگر آنكه احتمال

 خنواهد   برائت  موردحبث  به  ارتباطي  هيچگونه دو صورت

   . داشت

   باشد بقرينه  مال اد از ماء موصولهاگر مر :  الف

  7  صِال آيه »  سعته  من  ذوسعة لينفق«

   خداوند امر به  آه آنيم  معنا مي  صورت  را بدين آيه

   منوده  او عنايت  به  آه مقداري آند مگر به  مني اتفِا مايل

فرد   مايل  قدرت  و عدم  بر قدرت  مرآزي  نقطه باشد، يعين

   .  انفِا مال  يعين  مورد خاص هنم آ متمرآز شده

 باشد   و عمل  فعل  مراد از ماء موصوله و چنانچه:  ب

 معنا   شده  واقع مكلف  بر عمل  تكليف  اينكه بقرنيه

   به  را تكليف خداوند آسي:  شود از اينكه  مي عبارت

 را   آن  اجنام مگر قدرت) آند  مني يا فعلي(آند  مني چيزي

  اقدرها استفاده  از آتاها مبعناي س باشد پ داشته

  .شود مي
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  باشد و سخن  مي  عام  و ديگري  خاص  يكي در هر دو صورت

 اظهر   آيه  در اويل  است  قدرت عدم  بواسطه  تكليف از عدم

بر   داللت باشد، در هر حال  مي  امشل  آيه و در دومي

  در  و چه  فعل  اباحه  در صورت  چه  ندارد چون برائت

غري مقدور   به  تكليف  آن  وعدم  در فعل  احتياط صورت

  گردد و اصوًالتكليف  آيه  و مضمون  مفهوم  تا شامل نيست

   تكليف  آن  عدم  به باشد و با توجه  مي درست  اساسيش شرط

   .  در ترك  و احتياط  اباحه  رسد به يابد تاچه معنا مني

   286   آيه رهبق» نفسًا االوسعها  اهللا اليكلف«  - 2

   آه  شده  گفته  بر برائت  آيه  اين  استدالل در تقريب

   خارج  انسان  عمل  وحوزه  از وسع  جمهول  از حكم اطاعت

  آند آه  مي  چيزي  به  را مكلف  و خداوند انسان  امت است

    و در حترميي  ترك  وجوبيه  در شبهات  او باشد، پس دروسع

  .واهدبود جائز خ  دادنش اجنام

باشد   مي  پيشني  نيز مهانند آيه  آيه  اين  به نقد و پاسخ

   نه  درمورد غري مقدور است  تكليف  نفي  درصدر آيه آه
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 و   فهم  يا عدم  اعالم  عدم  در صورت  تكليف نفي

  . ندارد  برائت  با حبث ارتباطي اين

 »  مه يطع  طاعم  حمرمًا علي  ايل  ما اوحي  الاجد يف قل « - 3

  ) 146  انعام(

   به  آه بگو در آنچه: فرمايد  پيامرب خود مي خداوند به

  پنداشتيد حرام  مي مشا حرام  را آه  چيزي  آن  شده  وحي من

   ازسوي  است  تشريع  نوعي  اين  در نتيجه ، آه  نشده معريف

   آه  هر آنچه ، پس  است  اهلي  و اراده  ميل خود و خمالف

 خواهد   و مباح  نباشد حالل  ازآن ؟؟؟و هني بر  دليلي

  حمرز نيست  دليل  چون  و حترميي  وجوبي  در شبهات بود، يعين

  . منود  اباحة  به  ناچار بايد حكم پس

 بنظر   مورد حبث  بر مطلب  آيه  اين  داللت نقد و اشكال

 و   خداست  با رسول  درارتباط  آيه  اين  مريسد چون ناآايف

 اگر   دارد آه  آن  به شود و اشاره  او مي  به ه آ وحيي

 نشد بايد   فرو فرستاده  چيزي  بر حرمت  وحي برپيامربي

   نوع  اين  آه  واقعي  حكم يك  منايد آهنم  آن  اباحه  به حكم
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 و  اباحه( ما   مسئله  فرض  به  ديگر ارتباطي برداشت

 .ندارد )  ظاهري برائت
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  ) 58اسراء (»  رسوًال   نبعث حيت  ما آنا معذبني«  - 4

 قرار   را مورد عذاب ما آسي: فرمايد خداوند مي  

 و   رسويل  ايشان براي  از آن  پيش  آه  تا زماني دهيم مني

 خود   آه  بال بيان  عقاب ، پس  دارمي  را ارسال اي خربدهنده

گردد و در   مي  استخراج  نيز از آيه  است  عقلي قاعده يك

 وجود   بشرط البته.  رادارد  ارائه  قابليت رائت ب خصوص

   :  چند شرط

 و   احكالم ، تبليغ  رسول اگر مراد از برانگيخنت :  الف

   رسول  بعث  درنتيجه  باشد، آه  مردم  آهنا براي بيان

 ذآر   در آيه  خواهد بود، پس  تكليف  از بيان آنايه

 نيايد   اگر رسويل ، و باملآل است شده  الزم  و اراده ملزوم

  شود ويل  برانگيخته  هم  اگر رسويل  و حيت  نيست عذابي

 لغو   و عملي  غرض  خود نقض  هم  نشود اين  حكم بيان

  .خواهد بود

   دنيوي  عذاب  اخبار از وقوع  در مقام  آيه اينكه :  ب

 در   نباشد، آه پيامربان  از برانگيخنت  پس  پيشني برامم
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 ما   بر مطلب  ديگر داللت  دنيوي ز عذاب اخبار ا صورت

   . خنواهدداشت

 استحقِا   و نفي  عذاب  فعليت  نفي  ميان  مالزمت ثبوت :  ج

 فعًال در آار نباشد   عذابي چنانچه  معنا آه  بدين عقاب

   خدا بربندگان  از سوي  عذاب  استحقِا آن  عدم بواسطه

  . است

  

  فِو  بر شروط نقد و اشكال

 و  رسد، زيرا امر دوم  بنظر مي  خمدوش  آيه  اين داللت

     نيست  حمقق و سوم  دوم  شرط ، يا هبرت بگوئيم سوم

 اخبار از   ظاهر آيه  چون  نشده  حمقق  دوم شرط :  اول

   حجت  و امتام  رسل  ازبعث  پس  سابق  برامم  عذاب وقوع

رابر  در ب  اخروي  عذاب  به باشد و ارتباطي  مي برايشان

 . ندارد رسل بعث

   نبودن  بواسطه  عذاب  نبودن  نيز آه  سوم شرط:  دوم

 نيز از   است  بر برائت استدالل  خود بناي  آه استحقِا آن
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   نفي عذاب  دارد فعليت  امكان شود، چون  مني  استخراج آيه

   فعليت  نفي  باشد، يعين  عقًال باقي  استحقِا آن شود ويل

   اهلي  و عنايت  فضل  بر اساس  از احيان  دربرخي عذاب

. شود  مني حمسوب  برائت  نيز از ادله  آيه  اين باشد، پس

   ارائه  برائت  را نيز در اثبات  ديگري  آيات البته

 ذآر آهنا   به  نيازي  بالفائده  تطويل بواسطه اند آه منوده

   بينم مني
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  »  از سنت دالئلي

   :   آه  مضمون  بدين  مشهور رفع  روايت- 1

  عن)  وضع (  رفع: قال)  ص... ( ا  رسول  ان روي«   

 و   و مااستكرهوا عليه ، اخلطا و النسيان  تسعة اميت

 واحلسد و   و ما اضطروا عليه  و مااليعلمون مااليطيقون

  »   ينطقوا بشفه  مامل  اخللق  يف  الوسوسة  والتفكر يف الطرية

 از   قبل  روايت  اين  چند پريامون تي نكا  آه سزاوار است

   دارمي  را بيان  شريف روايت  اين  به  استدالل  آيفيت بيان

 :  

 و   االميان  خبش2  ج)  اصول (  آايف  در آتاب  حديث اين:  الف

   براي  و سندي است  شده  نقل  بنحومرفوع2  الكفر حديث

  سند صحيح  به صدِو  حضال  در آتاب  و ليكن  نشده  بيان آن

   .  است  بكار رفته ، وضع  رفع  آلمه  اما عوض  شده نقل

 در   ويل  است  نشده  نقل  حديث  متامي  خصال در آتاب :  ب

   .  شده  نقل  آن متامي  از مصادر روائي بعضي

   :  اند آه  گفته  روايت  اين  به  استدالل در تقريب
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 مراد   آه  است اين بر   بر مدعا مبتين  حديث انطبِا اين

 باشد،   شرعي  حكم مااليعلمون  در آلمه از ماء موصوله

هر  حكم«  تغيري يابد   شكل  معنا بدين  آن  مقتضاي تا به

   شرب  حرمت ، پس  است  نباشد، مباح  معلوم  آه چيزي

 از   ، چون  است ظاهرًا مرفوع  حنواخلاص  علي توتون

 درماء   سخن ويل.   نشده يان ب  آن  حرمت  آه  است چيزهايي

   :  باشد آه  مي  احتمال  سه  بر اساس  بنحو تفصيل موصوله

 سائر   بقرينه مراد از ماء موصوله :   اول احتمال

 فرد   براي  آن  آه است  مكلفي  فعل  خصوص  حديث فقرات

   معلوم  وي  براي  آه  نباشد مانند شربي  معلوم مكلف

 باشد يا   تا حرام  نباشد مخراست ع مطل  آه مايعي شرب(

   شامل  احتمال  اين  براساس  باشد پس  تا حالل  است خل

  موضوعيه  شبهه  به  اختصاص گردد بلكه  مني  حكيمه شبهات

  .دارد

 باشد   جمهول  حكم مراد از ماء موصوله :   دوم احتمال

 را   شرب  حرمت  آه فردي:  باشدمانند  حكميه  در شبهه چه

 باشد، مانند   موضوعيه  در شبهه نداند، و چه
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   آن  تا خوردن  است  شراب  موجود معني ؛نداند مايع اينكه

  .  باشد  تاحالل  است  باشد و يا سرآه حرام

   در جائي  دو منشا خواهد بود، چه  داراي بنابر اين

   اطالع  و يا اينكه نداشته  شرعي  حكم  از اصل  اطالع آه

   اويل  ندارد آه  حكم  موضوع  به  علم رد ويل دا از آن

  .شوند  مي  ناميده  موضوعيه  شبهه  و دومي حكميه شبهه

 بنحو   مراد از ماء موصوله يا اينكه :   سوم احتمال

را در بر گريد،   موضوع  و هم  حكم  هم  باشد آه اعم

 و   حكميه  شبهات  مذآور شامل  حديث  احتمال بنابر اين

  .شود  مي موضوعيه شبهات

   را از ميان  اصح  منود تا احتمال  بايد بررسي هبرحال

   دوم  احتمال زمينه  ، در اين  بازيافت ديگر احتماالت

 يا ظهور   در مااليعلمون  ندارد زيرا ماء موصوله جاي

 دارد   موضوعيه  شبهه  ، به  بازگشت  داردآه در فعل

مااستكر هوا «   ايت موجود در رو  ديگر عبارات بقرينه

   فعل  در دايره  هم  خطا و نسيان  بلكه» .... عليه

  .گريند قرار مي
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   ماء موصوله  وضع  دارد مبقتضاي و يا ظهور در عموم

 و   حكم  شامل بنابر آن  آه  لغت  از ديدگاه  عموم براي

   و فعليه  حكميه  شبهات  ديگر شامل  و بعبارت فعل

  .گردد مي

 يا   اول  از دو احتمال  يكي  بر اينكه ئراست امر دا پس

   در احتمال اشكاالتي در اينجا به.   را برگزينيم سوم

  :   آه  ترتيب  بدين خورمي  برمي سوم

   فقرات  قرينه  به  مااليعلمون  در مجله ماء موصوله: اوًال

   فعل  آن  حكم  دارد آه مكلفي ، ظهور در فعل ديگر حديث

   آه  مايعي  مانند نوشيدن  باشد نه معلوم نا  وي براي

   نامعلوم  حكم  شامل  پس  يا شراب  بوده نداندسرآه

  . شود مني

   بايد در اين  آه دانيم  را نيز مي  مطلب  اين:ثانيًا 

 در تقدير  مؤاخذه  لفظ  يا وضع  رفع  از آلمه  پس حديث

  ن داد  جلوه  با عام  مؤاخذه باشد و در تقدير گرفنت

   شود تناسب  و حكم  موضوع  شامل  تااينكه ماء موصوله

 از   هر يك  بر نفس  مؤاخذه چون. ندارد
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  شود، نه  مي  واقع ....) ، مااليطيقون مااليعلمون( انواع

   رفع ،بناچار براي  نامعلوم  حرمت  بر نفس اينكه

 فِو را   و روايت  منوده  اول  احتمال  به  فِو متسك خمطورات

  .  داد  مورد نظر قرار خواهيم  احتمال  اين براساس

   وجوب  يا نفي  است  الزام  نفي  مفاد حديث مقتضاي

   احتياط

 مفاد   در تعيني  اختالقي  اصول  علم  انديشمندان ميان

 در  ، الزام  مرفوع  آه اساس شود بر اين  مي  ديده حديث

   عدم با  مالزمت  آه  است  غري معلوم  واقعي حكم

 ظاهر و يا   در مرحله البته.  نيز دارد احتياط وجوب

  .باشد مي  احتياط  وجوب  مهان  مرفوع اينكه

   مرحوم اند آه  شده  تقسيم  دو دسته  به  اصويل حمققان

   و شيخ  اول  نظريه وطرفدارانش)  ره ( آخوند خراساني

  .اند  را برگزيده  دوم  نظريه و پريوانش)  ره ( انصاري

   رفع  با ظاهر حديث  دوم  نظريه رسد آه اما بنظر مي

   بر نفس  است  اسنادرفع  ظاهر آن سازگار نباشد، چون

، و تا ) الزام (  است  واقعي  خود حكم ، آه  نامعلوم حكم
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   وجهي  منائيم  را بر ظاهر خود محل  لفظي بتوان  آه زماني

   نظريه اين ظاهر وجودندارد، بنابر   برخالف  محل براي

  .رسد  بنظر مي  آخوند متام مرحوم

   ارائه توان  نيز مي  دو نظريه  اين  بني  مجعي اما وجه

 ظاهرًا   آه  واقعي حكم  رفع  ؛ معناي  آه  ترتيب منود بدين

   خواهد بود آه  آن  حمرآه  عامل ، برگرفنت  است نامعلوم

   الزام رفع   ، پس  است  احتياط  وجوب  نفي خود مهان اين

  شيخ (  احتياط  وجوب ورفع)  آخوند مرحوم (  جمهول حكم

 خواهند بود و   و رويه  طريق هر دو بر يك)  انصاري

  . خواهد بود  موجود لفظي اختالف فقط

   زيرا چنانچه  نيست  پذيرفته  مجع  وجه  اين  ليكن: اشكال

  مجع   وجه  باشد اين يكي  و الزام  احتياط مراد از وجوب

  چون  نيست  چنني  آنكه شود و حال  مي  واقع  مورد پذيرش هم

شود   مي  مطرح  و الزام  از وجوب  پس  احتياط  وجوب رتبه

   او حمسوب  دارد و از توابع وجوبي  با حكم و مالزمت

  بواسطه  غري معلوم  واقعي  حكم  الزام هبر جهت. شود مي
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   مكلف  ارتكاب شود و در صورت  مي  نفي  رفع حديث

  .   وجودخنواهد داشت اي مؤاخذه

  :  آنكه توضيح

   چنانچه  اينكه ماند و آن  مي  باقي  خبش  در اين  آه سخين

 باشد   وجود نداشته نامعلوم  حكم  با ارتكاب اي مؤاخذه

  شود؛  مي  مطرح  ذيل دو اشكال

 قادر   و فقط  است  عملي  از اصول  الربائه اصالة :  الف

 از   مؤاخذه  آه  آه  منايد درحايل  را نفي  آثار شرعي تاس

  ، پس  است  آن  و از آثار عقلي  نبوده  حكم آثار شرعي

   را از ميان  مؤاخذه توان  مني  الربائه  اصالة به با متسك

   . برداشت

   تا اينكه  نبوده  غري معلوم  از آثار تكليف مؤاخذه:  ب

   از آثار تكليف  شودبلكه فع نيز ر  مؤاخذه  آن با رفع

 و منجز   فعلي  تكليف  آه  و تا زماني  منجزاست فعلي

   را در برندارد  باشدعمًال عقابي نشده

  :  پاسخ
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  خواهيم  ما مني  آه  گفت توان  مي  اول  اشكال  به در پاسخ

   تعبدًا از ميان را آهنم  مؤاخذه  نفس  رفع با حديث

   عبارت  را آه  مؤاخذه  موضوع يمخواه  مي بلكه.  بردارمي

   منائيم  را نفي  و يا ظاهري  واقعي  فعلي  ازتكليف است

   اهلي  حكم خمالفت  آه  است  زماني زيرا استحقِا مؤاخذه

 در   استحقِا مؤاخذه  عدم  باشد، پس  پذيرفته صورت

   معلوم  با تكليف  خمالفت  عدم  بدليل مورد فرض مسئله

  . نباشد  باشد يااينكه  واقعي  تكليف  آن  چه است

 اگر   مؤاخذه  بايد گفت  دوم  اشكال  به و اما در پاسخ

باشد   مني  مباهر غري معلوم  غري معلوم  از آثار تكليف چه

 اقتضاء دارد   غريمعلوم  واقع  را آه  از آثار آنچه ويل

  باشد، پس مي)   است  مؤاخذه  خود موجب  آه احتياط اجياب(

   ديگر يعين  اثر چيزي  آهنم آه  است  خود اثر چيزي مؤاخذه

   در حكم  اثر الزام  و او هم  احتياط اثر وجوب

 و   نفي  هم  مؤثر دوم  مؤثر اول  با نفي  آه است واقعي

  .رود مي  از ميان  مؤاخذه  اثر آندو يعين در نتيجه

  »  امجاع «  بر اعتبار برائت  سوم دليل



 
147

   دادن  معترب نشان  براي  اصول ققان از حم مجعي  

 مطلعيد و   آه اند ومهانگونه  منوده  امجاع  به  توسل برائت

   نيست  از اشكال  ادعا خايل  اين بارها نيز تكرار شده

  :  چون

   مسئله  در اين  اصولييان  آراء مهه  حتصيل ادعاي: اوًال 

  .باشد آامًال مورد ترديد مي

   متيقن  اين  گفت توان  مي  امجاع بول ق بر فرض: ثانيًا 

  .باشد  مي املدرآيه  حمتمل  و يا الاقل املدرآيه

و . سازد  وارد مي  خدشه  اعتبار امجاع  خود به و اين

  .منايد  مي  احاله  آن  مدرك  اعتبار را به فقط

 آارا   و سنت  ديگر از قرآن  دالئل چنانچه: ثالثًا 

   مسئله در اين  امجاع  طرح  به باشند ديگر نياز جدي

  .رسد بنظر مني

  » عقل «  بر اعتبار برائت  چهارم دليل

 بر   عقاب  عقًال متفقًا آه  حكم  بر اين  گييت عقالي  

   مسئله باشد و بر اين  ناپسندمي  نامعلوم  تكليف خمالفت
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   عقلي  قاعده  يك راند، و اين  مي  مستقًال حكم عقل

   عقاب  قبح  به  عقل  اينكه د؛ در عني ش  گفته چنانچه است

 ضرر در  وجود احتمال  بواسطه دهد ويل  مي  حكم بالبيان

   را جاري  الربائه  اصالة باشد آه  مي  اين ، جاي خمالفت

   داد آه  پاسخ توان  مي ويل).   ضرر حمتمل  دفع براي( نسازمي

باشد    داشته استقالل  حكم  در اين  عقل  آه ؛ تا زماني

   تا احتمايل  نيامده  بياني  چون  است  ضرر منتفي احتمال

   را بتوان  اگر احتمايل  شود و حيت  جاري  آن نيز درپي

   شرعًا و عرفًا موجب آه  شده  خود ثابت  منود در جاي ساري

 . خنواهد شد  ضرر متحمل  دفع وجوب
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  »  احتياط  به  قائالن ادله« 

   و حترميي  وجوبي  در شبهات آه   از آساني تعدادي  

  اند آه  داشته  را بيان انددالئلي  منوده  احتياط  به حكم

  گردد؛  مي  ارائه برتتيب

  .باشد  مي  فراوان  احتياط  بر وجوب  قرآني دالئل:  اول

   هني  علم  بدون  از عمل  آه  آياتي  مجله از آن:  الف

 تقولوا  وان« و » علم  به  لك  ماليس التقف«. آنند مي

   اباحه  به  حكم  آه  استدالل  بدين»  ماالتعلمون اهللا علي

 و افرتاء بر  باشد خود آذب  مي  احلرمة حمتمل  آه آنچه

 جائز   برائت باشدپس  مي  جهل  از روي  و گفتاري شارع

دارد از فرو   را باز مي  انسان  آيه  اين آه. باشد مني

 بر   ايشان ، استدالل  و نابودي هالآت  در ژرفناي افتادن

   درحمتمل  جواز ترك  به  حكم  آه  است  مبتين  اساس اين

   است  بر جواز، خود القاء نفس  دليل  با فقدان احلرمة

   .  در هالآت



150

  آه»   تقاته  حق واتقواالّله«:  مانند و يا آياتي :  ج

   آه  عملي به  اقدام  نظري آن  و آيات  آيه  اين بر اساس

 بر جواز،   دليل رود با فقدان  مي  در آن  حرمت احتمال

   الزم  خواهد بود پس  باتقوا و مفاد آيه خود خمالفت

  .  نسازمي  جاري  و برائت  منوده  احتياط است

   احتمال  در آجنائيكه آيد آه  مي  بدست  آيات از جمموع

 وجود ندارد بايد   براباحه رود و دليلي  مي حرمت

   عقلي  مستقل  از ورود دليل  پس  آه  منود در حايل حتياطا

ديگر )   و احاديث آيات ( و نقلي)   بالبيان عقاب قبح(

   نه  احلرمة  حمتمل رساندن  و يا اجنام  الوجوب  حمتمل ترك

 با   خمالفت  و نه  است  خود در نابودي  عرضه موجب

   آگاهي دون خواهد بود ب  گفتاري  اينكه  و نه تقوااست

و با )   احتمال  دارندنه  و علم  بر قطع  داللت و آيات.(

   با ترك  احلرمة  حمتمل  به  اقدام  در حني  عقوبت احتمال

   واقعي  تا حكم  را گشود چون  گرهي توان  مني الوجوب حمتمل

  وجوب ( با هر دو احتمال اي  نباشد مالزمه منجز و فعلي

   در بيان  اول اد منود گامهاي اجي توان مني)  و حرمت

   شيخ  مرحوم  آن و در پس)  ره (  فصول  را صاحب پاسخ اين



 
151

  هاي استوانه)  ره(آخوند   مرحوم و سپس)  ره ( انصاري

  .اند  اصرار ورزيده اند و بر برائت  برداشته  اصول علم
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   :  اخبار در روايات  متخذ و مستند به  دالئل: دوم

شوند، از   مي  تقسيم  چند دسته مورد به  اخبار در اين

   در موارد شبهه  توقف  بروجوب  داللت  آه  اخباري مجله

   مجله دارد، از آن)   و حترميية  از وجوبيه اعم(

   تلقي  حيت فارجه«   خنظله  عمر بن آخر مقبوله فقرات

   يف  االقتحام  خريمن  عند الشبهات  الوقوف  فان امامك

  .»  اهللكات

 دو خرب با   تعارض در برابر مشكل)  ع(  امام  فرمايش اين

   عام  از طريق  تعارض  رفع براي  راهي باشد آه يكديگر مي

   بني مجع  و مقيد در جهت  و يا مطلق  و مبني  يا جممل و خاص

  . نشود آندو يافت

   در ابواب  الشيعه  در وسائل  ديگر آه و نيز رواياتي

  . د دارد وجو  قاضي صفات

  بينيم  مي مناسب) اخبار (  دوم  دليل  به  از پاسخ قبل

   به  استدالل  آه ترتيب ، بدين  آنيم  را بيان  مطليب آه

   وجود شبهه  بشرط  توقف  وجوب  و حكم  روايات اين

  :  پردازمي  آهنا مي  بيان  به  آه  نيازمي نيازمنددو پيش
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 در   آه  التفصيل  افعل يها  خري و صيغه  آلمه مفهوم:  الف

  زيرا اقتحام.  شود  بايدروشن  بكار رفته  روايات اين

  آند،خريي  مي  داللت  در شبهات  وقوف  بر عدم  آه در هلكات

  بيشرت باشد  بر آهنا خريي  آردن  در توقف  تا اينكه نيست

 در   احتياط  بر وجوب  روايات  اين  به  استدالل لكن :  ب

  رسد، زيرا مقصود از هالآت  بنظرمي  مشكل وي بد شبهات

 در  حرامي شود آه  مي  طرح  جائي  و عقوبت  عقوبت يعين

   به  اختصاص  و عقوبت  هالآت  اساس  باشد، بر اين ميان

   عقوبت  براي  مناسيب  توجيه بتوان يابد آه  مي اموري

   ازتالش  پيش  بدوي  در شبهات ، مانند اينكه بنمائيم

 و مانند   منائيم  را مطرح اباحه  حكم  به  راهيابي رايب

   ندانيم  باشد و اينكه امجايل  علم  به  مقرون  آه شبهاتي

   است اينگونه  يكي  يا آن  است  شراب  حمتوي  مشخص  ظرف اين

  . باشد  دو ظرف و ترديد ميان

.  آرد  را تصحيح  عقوبت توان  مني  دو صورت  در غري اين ويل

 از   پس  حكم  به  راهيابي  براي تالش  بدوي  در شبهات پس

باشد وديگر   مي  بر اباحه  و نقلي  عقلي  دالئل اثبات
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   سخن شود، با اين  مني  حمسوب  در هالآت ، وقوع  وقوف عدم

   بعد از تالش  بدوي  را در شبهات  جوازارتكاب توان مني

  حكم  امكان آن   قبل ، البته  قرار دهيم مورد ممانعت

  . جواز وجود دارد  عدم  به منودن

   به  متسك  از طريق  احتياط  به  قائالن  بعدي دسته

در موارد وجود  دارند آه  مي  را بيان ، اخباري روايات

« آنند، مانند   مي  احتياط  امر به  در مكلفني شبهه

   اين آه» ... و   لدينك  ،خذ باحلائطه  باالحتياط عليكم

   بر برائت  دال  با روايات  منافاتي  از روايات ستهد

  ؛   ندارد چون درموارد شبهه

 از   دارند اخص  بر اباحه  داللت  آه اخباري: اوًال 

  باشند، زيرااخبار احتياط  مي  بر احتياط اخبار دال

   اخبار اباحه  آه اند در صورتي  شده  مطرح بنحو عام

 .ارند د حترميي  شبهه  به اختصاص

   بيان  و يا به  بر اباحه  داللت  آه اخباري: ثانيًا 

باشند در  مي  در اباحه  دارند نص  بر برائت ديگر داللت

   ظهور در وجوب  احتياط  بر وجوب  اخبار دال  آه حايل
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 ظاهر بر  محل (  حكمي  مجع  مقتضاي به  دارند آه احتياط

 و   شسته دست بايد از ظهور امر در اخبار احتياط)  نص

  .  و يا ارشاد منائيم  براستحباب آنرا محل

   امر به  وجود دارد آه  قرائين  دالئل  بر اين عالوه

  يابد آه  مي ارشادي  بيشرت رنگ  روايات  در اين احتياط

  :   از مجله  دارمي  از آهنا را ارائه  برخي  است مناسب

  د ختصيص بر ارشاد نشون  محل  روايات  اين  چنانچه- 1

 و   وجوبيه  حكميه  درشبهات آيد، چون  مي اآثر الزم

   ازبرائت  عاملان  مهه  و حترمييه  وجوبيه  موضوعيه شبهات

   احتياط  حترميي  حكميه  منودند و تنها در شبهه هواداري

 احنصار در  يعين (  احتساب  با اين اند،پس  منوده را مطرح

آيد، زيرا اآثر  مي آثر الزم ا ختصيص)   حترميي  حكمي شبهه

  .شود  مي  خارج  اخبار احتياط  از عموم موارد شبهه

، در   است  گريزان  خوردن  اخبار مذآور از ختصيص  منت- 2

 باشد   اخبار مولوي  اگر اوامر وارد دراين  آه حايل

 اباء از   اين  زد، و دليل  آهنا را ختصيص بايد بتوان

در هر  (  موضوعيه  شبهه  آهنا به  ختصيص مقتضاي  آه ختصيص
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 در   ارتكاب  آه  است  آن وجوبي  حكمي و شبهه)  دو صورت

 معنا   اين  آه  خري باشد در حايل  ياد شده شبهات

   خري از معناي  لفظ  بناچار بايد گفت وجودندارد پس

  . جدا شده  التفصيل  يا افصل  خود يعين اصلي

   و پرهيز از مهه وقف ت  اخبار احتياط و نيز مقتضاي

   به  ايشان  و با حكم حكمي  و چه  موضوعيه  چه  است شبهات

  .باشد  در اآثر موارد سازگار مني جواز ارتكاب

«  مانند   از روايات  دسته  اصوًال امر در اين- 3

 زيرا   است  وارشادي  نبوده مولوي»  وقفواعندالشبهات

   توقف  آه  است مطرح   گونه  بدين  از آهنا تعليل در برخي

   موجب  شبهه  ارتكاب  آه  بيان  بدين  است معلل و احتياط

   وقيت  اخروي خواهد شد و عذاب  اخروي  عذاب  يا مهان هالآت

  شبهه  منجز باشد مانند اطراف  تكليف يابد آه معنا مي

 باشد و ما   شراب  قطعًا حمتوي  يكي  آه دو ظرف ( حمصوره

   آه  در اموري نه) باشد  دو مي  ازآن  آداميك ندانيم

   آه  يا غريحمصورة  بدوي  مانند شبهات  منجز نيست تكليف
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   هالآت  اصوًال ابتالء به  شبهات  در اينگونه با ارتكاب

  : شود  مني مطرح

   منافات  بر عدم  دال  آه  دسته  ديگر از اين و پاسخهاي

     است  با اخبار برائت اخبار احتياط

   مهان  احتياط  بر وجوب  ايشان  از دالئل  سوم دسته :  ومس

   حكم  عقل  به  آه  بيان بدين  است  عقل  از حكم تبعيت

   است  الوجوب  حمتمل  آه  چيزي  اجنام  لزوم آند به مي

   ماعلم  چون ، يعين  است  احلرمه  حمتمل  آه  چيزي ومنزلت

 در   و حمربات واجبات از   وجودبسياري  به  دارمي امجايل

   دردست  آن  از حقيقت  آايف  اطالع  آه حمدود موارد شبهه

   قاعده  بر اساس  منود، چون  بايد احتياط ، پس نيست

  آه»   است  تعيني نيازمند برائت  تبيني اشتغال « معروف

  .شود  مي  هم  امجايل  موارد علم  مهه شامل

   مستقل  حكم  در اين  عقل ؛ اگر چه  بيان اما نقد اين

   احنالل  و عدم  امجايل  بقاءعلم  به  است  منوط باشد ويل مي

   جا علم  در اين  ، آه  بدوي  و شك  تفصيلي  بعلم آن

   آه  هر آنچه  يعين  است  تفصيلي  علم  به مذآور منحل امجايل
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 و در   است  عمل  آهناباشد موداي  و اصول در طِر امارات

  خواهد بود  بدوي شكغري آهنا 

  : تذآر

 شود از   نيز بيان  اموري  جباست  حبث  اين  تكميل جهت

  :  مجله

   در متامي  گذشت  آنچه  بر اساس  الربائه اصالة :  اول

   و حترميي ، وجوبي  و حكمي موضوعي(  است  جاري موارد شبهه

 يا   حاآم اصل  بعنوان  موضوعي  اصل  آنكه  بشرط البته) 

 در موارد   موضوعي  نباشد مانند استصحاب رد در بنيوا

   بود، و اينك  شراب  حمتوي  آه  ظريف جناست  به  نسبت شبهه

 بر جواز   حكم  الربائه اصالة  آه امي  منوده  شك  آن در خصوص

  حرمت  موضوعي  استصحاب  مقتضاي  و ليكن  منوده شرب

  .باشد مي

   اجراء اصالت  براي ي اصوًال موضوع  موضوعي  اصل چون

  .گذارد  مني  باقي الربائه
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   در موارد شبهه  عقًال احتياط باشد آه  مني ترديدي :  دوم

 آنرا   و اخباري اصويل  دانشيان  و مهه نيكو است

   است  احتياط  در وجوب  ايشان اند تنها اختالف پذيرفته

  صولييان ا  اخباريها برخالف  آه  حترميي  حكمي  درشبهه آهنم

اند و اما در ديگر موارد  منوده  احتياط  بوجوب حكم

  مسلم   وارده  روايات  و حيت  عقل  بر اساس  احتياط رحجان

   آه  است  تذآر آن  قابل  نكته  و ليكن  شده انگاشته

   امر مردد بني  آه  درآنزماني  عبادي  در احكام احتياط

   واقع اشكال باشد مورد   يا آراهت  و اباحه وجوب

 و يا   تفصيلي  علم  نياز به  در عبادات شود،چون مي

 و اما  دارمي  مقدس  شارع  فرمان   به  امجايل  علم الاقل

   موجب  و حرمت  وجوب  و حيت  و استحباب  وجوب ترديد ميان

 قصد   به توان  مي  در اويل  خنواهد شد چون  واشكايل مانع

   تعارض  از باب  و دردومي منود  را اتيان  عمل مطلق

  . آرد اقدام

   برائت  اصل  اگر چه  و اخباري  اصويل  عاملان متامي:  سوم

   حكم  آن منايند و بر اساس اجرا مني  موضوعي را در شبهات

  موضوع  آن  حكم  آه  در مواردي آنند و فقط  مني  اباحه به
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   جاري  اباحه  مردد باشيم  موضوع  و در تشخيص  شده بيان

   نشود برائت  بيان  چيزي  حكم نباشد يعين  و اگر چنني است

   احكام  اگرآلي  ديگر آنكه  بيان  خواهد شد به جاري

شود و اصوًال   مي  جايگزين  نباشد اباحه  بيان داراي

 باشد و در   موضوعيه  شبهات  آننده برطرف توان  مني برائت

 ،  خنواهد داشت ايگاهي موارد ج  در اين  رفع  حديث نتيجه

   قبح  مردد باشد قاعده  تكليف  متعلق  آه  در جائي پس

   براي  فحص  آه  خنواهد شد و تا زماني جاري  بالبيان عقاب

  خواهدشد  ننمايد عقاب  مورد مشكوك رفع

 و   اختالل  موجب  آنكه  بشرط  نيكو است احتياط:  چهارم

   نشود يا موجب دي ورفتار فر  جامعه  گسيختگي از هم

   آه  تا زماني  نگردد يعين  يا عسروحرج وسواس

 نيكو و  تر از خود برخورد ننمايد احتياط قوي بدليلي

   .  است مطلوب

  

  »   حمذورين  بني دوران« 
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 و   وجوب ، يعين  حمذورين  امر بني  دوران اصوًال معناي  

   ذيل رح بش  است  از چند مطلب  خودناشي  آه  شي  يك حرمت

:  

 بعد   شئي  يك  و يا حرمت  وجوب  بر تعيني  دليل  فقدان- 1

   .  آن  و حتميت  برالزام  وجود دليل  به از علم

 و با   بر وجوب  امري  آه  مانند جائي  نص  امجال- 2

 از   بر هني  داللت  خودامكان  شود آه  هتديد بيان آنايه

  . را دارد  آن متعلق

   شي  بر آن  يكي  آه  يا ظاهر وقيت  نص  دو دليل  تعارض- 3

  . آند  هني امر وديگري

   به علم:  مانند  در موضوع  وجود شبهه  در مواقع- 4

 و   فاسق  عامل اآرام  و حرمت  عادل  عامل  اآرام وجوب

   .   نفر منائيم  يك  و يا عدالت ترديد در فسق

  ريات آراء و نظ  داراي  اصويل  عاملان  مسئله در اين

  :رسد  مي  نظرتان به  ذيل  بشرح باشند آه  مي گوناگوني
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   شرعًا و عقًال ، مهانند شبهات  برائت  به حكم :  الف

   قبح  به  عقل  و حكم شرعي  اباحه  ادله  عدم  بدليل بدوي

  .  آن  و ترك  در هر دو مورد اجنام مؤاخذه

   قاعده: ، اوًال   بايد منود و چون  حرمت  به حكم :  ب

سازد   مي  رهنمون  شبهه حني  توقف  ما را بر وجوب احتياط

.  

   بر جلب  مفسده  دفع  دادن  پيشي  به  حكم عقل: ثانيًا

 منايد،  مي منفعت

   شود و آن  مي  رعايت  مفسده  دفع  ناچار جانب  به پس

   مصلحت  با فوت مالزمت  اگر چه منائيم  مي  را ترك فعل

  . باشد  داشته  واقعي ملزمه

 مذِا  آيد آه  مي  استقراء بدست استقراء از طريق :  ج

   آه  در مواردي  دارد، پس حرمت  جانب  تقدمي  به  ميل شرع

   برحمتمل  احلرمه  باشد حمتمل  مشتبه  با حرام واجب

  .شود  مي  داشته  تقدمي الوجوب
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   قياس  شرعًا از باب  و ترك  فعل  بني ختيري ظاهري: د 

 هر دو واجد   آه  بوجزمتعارض  باب  به  مسئله مفروض

  . باشند  حجيت شرائط

 بر   اباحه  به  و حكم  و ترك  فعل  ميان  ختيري عقلي- �ه

  شرعًا  آن

 ختيري   اين  عقًال آه  و ترك  فعل  بني  عمل ختيري در مقام: و 

   حكم  از ارائه باشد و توقف مي  تكونيًا ثابت  مكلف براي

   واقعًا    ظاهرًا و نه شرعًا نه

  :  نقد و انتخاب

   به قريب)  ره (  انصاري  شيخ  ما نظريه از ديدگاه  

 و   فعل  ختيري ميان به  عقل باشد؛ زيرا با حكم  مي صحت

 شرعًا   عقًال و نه  نه  برائت  اصل  براي اي  زمينه ترك

  امجايل   علم  در اطراف  برائت  اصل خواهدماند، چون باقي

   باشد جاري  درميان  برائت  اصل مطلقًا ولو آنكه

   حكم وجوب)   شيخ نظريه (  ختيري در بند ششم شود؛ پس مني

   بند عمل  در اين ، ويل  است  از دو احتمال اخذ يكي به

   آنكه ، عالوه  آن  به حكم  نه  است  از آهنا مطرح  يكي به
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 در   ويل  تشريعي ه ن  است  ختيري تكويين در بند ششم

 ختيري از خود   به  حكم  يعين  است  ختيري تشريعي بندچهارم

 ختيري   از قبيل ختيري در بند چهارم شود پس  مي  منشق شرع

   آه  دو خربمتعارض  مانند ختيري بني  است  اصويل در مسئله

   از قبيل  ختيري در بند ششم  هستند ويل  حجيت واجد شرايط

   .  است  فرعي لهختيري درمسئ

  »   اشتغال اصل«

 و   است  عملي  چهارگانه  از اصول  يكي  اشتغال اصل  

،   است ها شك  آن موضوع  شد آه  بيان  گذشته در مباحث

   :   آه  ترتيب بدين

  .گردد  مي  جاري  باشد برائت  تكليف  در اصل  اگر شك- 1

   معلوم  تكليف  نباشد بلكه  تكليف  در اصل  و اگر شك- 2

 با   باشد اصل  مرددو نامعلوم  به  مكلف  و ليكن بوده

  .   است اشتغال

 باشد   داشته  سابقه  حالت  مشكوك  شئي  و چنانچه- 3

  .يابد  جمرا مي استصحاب
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   مردد باشد و احتياط  به  مكلف  آه  جائي  و باالخره- 4

  . خواهد يافت  باشد ختيري راه  نداشته امكان

   آهنا آشنائي  و موضوع  با چهار اصل آه   اآنون هم

   آن  جريان  و حنوه االشتغال اصاله  يعين  حبث  اصل  به يافتيم

خواهد بود   جاري  در موردي  االشتغال ، اصالة پردازمي مي

   وجوب ؛ مانند آجنا آه  باشيم  تكليف  نوع  به  ما عامل آه

 در   يا مجعه؟ مانند ظهر  يك آدامني  ويل مناز را بدانيم

و   روزه  ميان  وجوب دوران: ، و نيز مانند روز مجعه

 و   و يا در اقل  و متام  مانند مناز شكسته  و مهچنني صدقه

   اآثر ارتباطي

  :  اشتغال  اصالت  نياز و جريان  مواضع بررسي

 را   حبث  اين  اصلي  رآن بايد سه  از هر چيز مي قبل  

   اصل  اين  جريان مواضع ه ب  نسبت  سپس  داشته بيان

   :   پرداخت خواهيم

    اشتغال  اصل ارآان
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 يا  الزام (  تكليف  و جنس  اصل  بودن  و مشخص تعني :  الف

   ) غري الزام

 ،   ، حرمت وجوب (  تكليف  نوع  بودن  و مشخص تعني :  ب

  )  ،اباحه  ، آراهت استحباب

 دو يا  ميان  آهنم )  موضوع (  به ترديد در مكلف :  ج

  . نشود  منتهي  غريحمصوره  به  آه چند چيز تا جائي

  و يا   دو امر متباين  ميان  به  اگر مكلف بنابر اين

 وجود   باشد بدليل  مرتبط  ويل  دو امر غري متباين ميان

 و   منوده  را جاري  اشتغال  اصل توان  مي  ارآان مهگي

 در   به  اگر مكلف  منود ويل  شبهه  آن  دراطراف احتياط

 در آار   قدرمتيقن  مردد باشد چون  و اآثر استقاليل اقل

 و   تفصيلي  علم  به  را منحل  امجايل  و ترديد و علم بوده

   باقي  االشتغال  اصالة  جريان  براي منايد حملي مي  بدوي شك

   به  تا منحل  نبوده در بني  امجايل خنواهد ماند اصوًال علم

 نيز   اساس  شود، بر مهني  بدوي  و شك يلي تفص علم

)  ره (  و آخوند خراساني  انصاري  نظري شيخ اصويل عاملان

 .اند  نشده  قسم  اين متعرض
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   حكم  فعليت  و موانع  امجايل  معلوم احكام« 

 « 

 چند را   نكاتي  است  الزم  از ورود در حبث پيش  

  :   دارمي  بيان  امجايل  علم پريامون

   فعلي  جهات  از متامي  بامجال  معلوم  اطراف  چنانچه- 1

 و   خنواهند داشت تفصيلي  با معلوم باشند ديگر تفاوتي

  /  منوده  را جاري  بامجال  معلوم  حكم  اطراف بايد در مهه

   فعلي  جهات  از متامي  بامجال  معلوم  و اگر اطراف- 2

 و در غري  است   جاري معلوم  حكم نباشند در قدر متيقن

 يابد  مني  جريان آن

   آن  اطراف  آنكه  بني  نيست  فرقي  با مجال  در معلوم- 3

   منصه  به  تدريح به  واحد باشند يا اينكه در زمان

   بامجال  معلوم  نيز حكم  صورت  يابند، در اين ظهور راه

  .  پا برجاست  هم تدرجيي برشي

 در   حكم  فعليت  موانع ث حب  به  تذآرات  اين  به با توجه

  .باشند  مي خود بر چند نوع  آه پردازمي  مي  باالمجال معلوم
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    اضطراب :  الف

   يكي  به  مضطر نسبت  اينكه  ندارد به  فرقي حال  

 يا   باشيم  امجايل  برعلم  سابق  با مجال  معلوم از اطراف

  ل بشك  از اطراف  يكي  مضطر به  يا اينكه  بر آن الحق

  .  تعني  بدون يا بيكي  شومي معني

   پس  اضطرار آهنم در صورت: فرمود مي)  ره (  انصاري شيخ

   از علم  يا پيش  غري معني باشد چه  معني  چه  امجايل از علم

   احتياط  دراجراي  مانعيت  موجب  غري معني  ببعض امجايل

  .   است  حتمي  احتياط خواهد شد و در باقي

 مورد   را در اين احتياط)  ره( آخوند  حوم مر وليكن

 در   با غري معني معني  مضطر به  ميان  و فرقي  ننموده قبول

  .هنادند  مني  از آن  يا پس  پيش  چه  امجايل  علم اطراف

فرد مضطر  :   از اينكه  است  عبارت  شيخ  مرحوم دليل

 و  با خود دارد  فرض  را درحمل  از حرام  اجتناب امر به

 را  ، امر شارع  در بعض  و اجتناب  تكليف  به با امتثال

 امر   امتثال  نيز اضطرار مانع  و در الباقي هناده وقع

   . گشته
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   از علم  اضطرار پيش فرمايد چه  آخوند مي اما مرحوم

 غري   باشد چه  معني  و چه  شود يا بعد ازآن  حاصل امجايل

زيرا اضطرار خود  خواهد بود   تكليف ناهي :  معني

  باشد و با پديداري  مي  و قيود آن ازحدود تكليف

   الزامي  اطِال دليل براي اي  زمينه  اطراف  بعض اضطرار به

   بايد فعلي  تكليف  متعلق ماند، و ديگر اينكه  مني باقي

   پخش  تكليف  امر متعلق  از ابتداي  آه باشد،در صورتي

 و   فعليت اضطرار ازجرگه   بواسطه  بود آه در تعدادي

   اگر شارع  در اينكه  است  شدند  و پر واضح امر خارج

   تكليف  به  دهد ديگر علم  اذن مضطراليه در ارتكاب

   تكليف احتمال ماند وفقط  مني  ديگر باقي  برطرف فعلي

   بامجال  تعبري ديگر در معلوم  خواهد ماند و به باقي

   اضطرار آه  عدم دود بود بهشرعًا حم از بدو امر تكليف

  .  معنا خنواهد داشت با او ديگر احتياط

  :  بامجال  از افراد معلوم  ابتالء يكي ابتالء و عدم :  ب

 نباشد در   مورد ابتالء مكلف  از اطراف  يكي چنانچه

   الزام آند چون  يا امر معنا پيدامني  هني  صورت اين
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   يا فعل  بر ترك داعي   مكلف  آه  است  جهت  بدين شارع

   براي  مسئله  در فرض  يا فعل  ترك باشد و اين داشته

   مهان  و اين است  حاصل  شارع  الزام  نياز به  بدون مكلف

   اطراف  بعض   و با خروج  خواهد بود و حمال  حاصل حتصيل

   ديگر برائت ، در بعض  مردد شارع  فرمان  سيطره ازحتت

  .خواهد بود  جاري  بدوي  شك بعنوان

 را   مورد ابتالء مطليب ء يا تكليف  شي  در خصوص جباست

 تصور  توان  را مي  صورت سه  اينكه  و آن يادآور شومي

  .آرد

  باشند قطعًا   مي  مورد ابتالء مكلف  اطراف  يا مهه- 1

 مورد   مورد ابتالء و ديگري  از اطراف  يا يكي- 2

   قطعًا  ابتالء نيست

 مورد   مورد ابتالء و ديگري  از اطراف  يا يكي- 3

   . ترديد است

 و آخوند با   شيخ  از مجله  اصويل  عاملان  سوم  در قسم آه

  .اند برخواسته  خماصمه يكديگربه
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   امجايل علم: فرمايد مي)  ره (  انصاري  شيخ مرحوم

 نيز   مورد ابتالء است  ديگرآه  و در مورد ظرف منجزاست

   اصالة  به  متسك  نظريه  اين ود و براي من بايد اجتناب

اند زيرا   منوده  فقاهيت  و دليل  لفظي  اصل االطِاليا مهان

   آه  است شود مهانا فرضي مي  اطِال خارج  از حتت  آه آنچه

   آه  نباشد و آنچه  قطعي  بگونه مورد ابتالء مكلف

واهد  خ  باقي  اطِال دليل  ترديد باشد حتت  آن درابتالء به

  پابرجاست)   لفظي اصل(  دليل  آه  تا زماني ماند، چون

  رسد  مني)   برائت اصل (  عملي  اصل  به نوبت

   فرض  اين فرمود آه مي):  ره (  آخوند خراساني  مرحوم ويل

 از   بامجال  معلوم  اطراف  بعض آه  است  موردي  آن در حكم

نجا  باشد و لذا در اي مورد ابتالء قطعًا خارج

   بازگشت  مسئله  در فرض  شك  خواهد شد، چون جاري برائت

   مرجع  الربائه  داردو اصالة  تكليف  در اصل  شك به

  .  است  ترديدي اينگونه
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   ابتالء مكلف  دائر مدار ابتالء و عدم  حكم  فعليت چون

 در موارد   آن  درابتالء و عدم  ، و شك  به  مكلف  به است

  .  است  حكم  در نفس ك ش  امجايل علم

   مرحوم بنابر نظريه)   لفظي اصل( اطِال  و اما اصالت

   اگر چه  منوده ريزي پايه  را بر آن  اجتناب  لزوم  آه شيخ

  دارد ويل)  برائت (  عملي  يا ورود بر اصل حكومت

   .  هنوز نيافته  متسك  براي اي خودزمينه

   مواجه  مكلف چنانچه   شارع  فرمان  به  عمل در زمان :  ج

  . شود عسرو حرج  و يا موجبات ،جاني ضررمايل

   در اطراف  حكم  از فعليت  مانع  از عوامل اينگونه

   منوط  آن  يا عدم حكم  فعليت شود، پس  مي  بامجال معلوم

   اگرشبهه   ويل  نيست  موضوع  حمصور يا غري حمصور بودن به

   ضرر ياعسروجرح ب باشد موج  غري حمصوره در اطراف

   غري حمصوره  شبهه  گفت توان  مي تالزم  بواسطه شود، پس مي

  .  است  حكم  از فعليت مانع

   معلوم  اطراف  بعض  به ء مالقي  در شي  امجايل د ـ علم

  : بامجال
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  باشد چه  مني  جنس  بتنهائي  از اطراف  يكي چون  

  آهنا نيز جنس از   بايكي  مالقي  ظاهرًا پس واقعًا و چه

   واقعي  بنجاست  جهل  فرض  واقعًا بواسط خواهد بود نه

   فرد مالقي  جناست توان  مني  روي  دو و از اين آن در يكي

   امارة  نبودن  ظاهرًابدليل  احراز منود، نه را باخلصوص

   مسئله  در فرض ، پس  آن  اثبات  براي  عملي و يا اصل

   لزوم  حكم  منود و در نتيجه ا ثابت ر  مالقي جناست توان مني

   اجتناب  لزوم  در عني داشت  خنواهيم  نيز در مالقي اجتناب

  بتنهائي  هر يك  بنجاست  حكم  عقًال وليكن  اطراف از مهه

  . شرعًا ميسر نيست

  : تبصره

   آنرا بيان  نيز خالف اي  عده  مسئله در اين  

 از   بيكي حيت قي از مال  اجتناب  به اند و حكم داشته

   اين  مبنائي  بر اساس  هر دو گروه اند، آه  منوده اطراف

 بيشرت   توضيح منايند، براي  مي  متضاد رابيان احكام

  : منائيم  مي  را بررسي  هر يك مبناي
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ء   با شي  مسري  در برخورد با رطوبت  شي  در جنات ترديدي

   حكم ن اي  در دليل  سخن  وجود ندارد، امااصل جنس

  است  با واسطه  تعبدي  از مالقي  اجتناب  وجوب باشد آه مي

   تعبدي  جنس  از عني  اجتناب  آه  شرح  بدين  واسطه يا بي

   منوده  سرايت  آن  به  جناست نيز آه  آن  از مالقي  ويل است

   دارد يابواسطه  تعبدي  مستقل  خود دليل نيز اجتناب

   جناست  مانند سرايت  حكم ايت سر  از جنس تعبد اجتناب

  ؟ است  و حتمي جدي
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  :  هر دو نظريه  امجايل بررسي

   منجر به  با ملآل آه:   اول  دسته  و مبناي  ـ سخن الف

 از   جناست  سرايت شوداز باب  مي  از مالقي  اجتناب وجوب

  ، در نتيجه  جنس  واژه  توسعه  بدليل  مالقي  به مالقي

  . ديگر  وجود اشياء جنس احتمال  دائره توسعه

   مستقل  تعبد و وجود دليل  از باب  اجتناب  ـ وجوب ب

 و   مالقي  در نتيجه  آه اجتناب  وجوب  وجود دليل در عرض

  اي  ويژه  و اطاعت  امتثال  داراي  هر يك مالقي

  .  خاص خواهندبود با دو فرمان

   وجوب  دليل س نف  آه دارمي  مي  بيان  هر دو نظريه در حكم

   از مالقي  اجتناب بر وجوب  خود دليل  از مالقي اجتناب

   خنواهد شد االبه  حاصل  از تكليف  يقيين  فراغ  چون است

  .  است  باالمجال  معلوم  اطراف  مكمل  آه  از مالقي اجتناب

 خنواهد بود   الزم  اجتناب  دوم  نظريه و اما بر اساس

 با   معلوم  از اطراف  بايكي  چيزي  مالقات  حمض  به چون

   ترديد شده  فرد جديد متنجس  يك  در پيدايش المجال

  . خواهد بود  برائت  زمان  در اين ومرجع
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  :تذآر

   نسبت  استقاليل  در قسم  اصول  علم اآثر دانشيان  

 را   مباحثي منايند ودر نتيجه  مي  جاري  اآثر برائت به

  .اند نموده ن  مطرح  قسمت  اين ذيل

 وجود   برائت  جريان  براي  حملي  ارتباطي اما در قسم

 آراء   پردازش براي اي  خود زمينه ندارد، بنابراين

  : آهنا عبارتند از  عمده دو دسته.   شده گوناگون

: گويند  مي  آفايه  صاحب  مانند مرحوم  اول  ـ دسته الف

 منود  ي را جار  اقل  بايد منود وحكم در اآثر احتياط

   اينگونه  فرضيه  اين  اثبات  شرعًا، براي  عقًال نه البته

  : اند آه منوده استدالل

   شك  به  منحل  آگاهي  و اين  امجاًال آگاهيم  تكليف ما به

   مناز و وجوب  ما به آگاهي:شود مانند  مني و ترديد بدوي

 و در   است  حتمي  ذمه  اشتغال  پس  شارع  فرمان  به آن

 جزو   رو دارمي  در پيش  آه  جزئي دانيم  مني امتثال مقام

   با علم شود، پس  تكميل  يا خري تا مناز با آن مناز است

 تا   منوده  احتياط  لزوم  به  حكم  عقل  تكليف  به تفصيلي
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   را داخل  منود و بايد اجزاء مشكوك ذمه  فراغ  به يقيني

  . ديگر اجزاء منائيم

   انصاري  اعظم  آهنا شيخ  و در راس م دو  ـ دسته ب

  :گويند مي

  ، عقًال بدين  است  جاري  عقًال برائت  شرعًا و چه چه  

   از بررسي  پس  چون  است ،قبيح  بالبيان  عقاب  آه واسطه

نيامد   اجزاء ديگر بدست  به  بر احلِا جزء مشكوك دليلي

د، و اما  منو  را مؤاخذه  مكلف  دليل  بدون توان  مني پس

   بواسطه سازمي  مي  جاري  را در اجزاءمشكوك شرعًا برائت

  بررفع)  ع (  امام  قول  مجله ، از آن وجود اخبار برائت

 جزء  پس.   نشده  آگاه  آن  به  مكلف  آه  از مواردي تكليف

   آگاهي  براي  راهي  چون  فرد نيست تكليف  مشكوك يا شرط

  .جود ندارد و  وي  براي  آن  وجوب به

 :  آن  و حمل  اجراء احتياط شرائط

   شرط  يك  تنها به  احتياط  اجراي  در خصوص:  اول مطلب

   مورد حبث آنچه.   است  احتياط موضوع  حتقق  آهنم  شده بسنده
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   آه  است احتياط  موضوع  چگونگي  شده  واقع اصولييان

از  يا احر  است  واقع  احتمال  صرف مقصود از موضوع

  .  است احتياط  موضوع واقع

   موضوع فرمود احراز واقع مي)  ره(  انصاري  اعظم شيخ

  توان  مي  فراوان هاي  در پرتوحتقيق ، ليكن  است احتياط

باشد و   مي  واقع  احتمال  مهان  احتياط  موضوع گفت

   احتياط شود در هر حال  مي  مرتتب  خود بر آن احرازواقع

   و نظام  عسر و حرج  آه  مگرجائي و است نيك در هر صورت

  . شود  خمتل اجتماعي

   در اجراي  و عبادي  معامالتي  مسائل  ميان:  دوم مطلب

   در عبادات  بااحتياط  اگرچه  نيست  تفاوتي احتياط

 در   احتياط  آه  در جائي ، البته  تكرار شومي موجب

  :اند منوده   را مطرح  اشكال تكرار شود سه  موجب عبادات

   و اصطالحًا قصد وجه  در نيت  اخالل  ـ تكرار موجب1

  .شود مي

  .شود  در متييز مي  اخالل  ـ تكرار موجب2
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  .شود  مي  شارع  فرمان  و گزافگي  لعب  ـ تكرار موجب3

   موجب  آه  در عباداتي  احتياط اي  عده  اساس بر مهني

 وارد  كال اش  سه اند، امااين تكرار شود را نپذيرفته

  : زيرا نيست

   معترب دانسته  امتثال  و متييز در مقام قصد وجه  

   شارع  فرمان  به ، وگزافگي  دليل  فقدان  بواسطه نشده

   انگيزه  يك  بر اساس شود چنانچه  اجياد مني هم

 امر   باشد به  لعيب  چنانچه  صورت باشد، در اين عقالني

 از امر موال  اطاعت  در آيفيت موال خنواهد بود بلكه

  . است

   بر برائت  دليلي  آه  در مواردي  حيت احتياط:   سوم مطلب

   به  با توجه  چون نيكو است  باشيم  داشته  تكليف و نفي

  ثبوت  احتمال  مهان  احتياط  شد موضوع  بيان  آه  اول مطلب

 با وجود   احتمال باشد و اين  مي  واقع  بر حسب حكم

   بر فقدان   غري علمي عملي  و يا اصل ادي اجته دليل

 خطا در   دائمًا احتمال  چون  برجاست  پاي تكليف

 و   وجوبي  موارد شبهه آنند چه  مي  تكليف  نفي آه دالئلي
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   با واقع  در خمالفت  عقًال وجود داردهرچند آه  حترميي چه

  . نشود  درنظر گرفته  هم عقابي

 بر   دال  آه  عملي  اصل و يا  اجتهادي  دليل چون  

   مصلحت  ثبوت توانند نفي مني  است  تكليف  و نفي برائت

   احتياط  را بنمايند، پس  واقعي  و يامفسده واقعي

 هنوز وجود   آن  احتمال  آه  است  مصلحيت  و درك حفظ براي

 باشد يا   وجوبي  درشبهه آند آه  مني  فرقي دارد و اين

   پرهيز از دخول  براي  هم  حترميي  در قسمت  چون حترميي

 وجود دارد   حترميي  در شبهه  آن  احتمال  آه اي درمفسده

  .  است  و حسن خوب

   دليلي  بر اساس  تكليف  و نفي  برائت  چنانچه البته

   ديگر حسين شود احتياط  مكلف  براي  علم  موجب باشد آه

  . شد شته بردا  از ميان  آن  زيرا موضوع خنواهد داشت

   علمي  اصول  اجراي شرط

  :  عقلي برائت
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 و   از اجتهادي  اعم  از وجود دليل  و ياس بررسي  

   در حكم  البيان عدم  عقلي  برائت  موضوع  چون فقاهيت

   است  خود منوط  موضوع  اين  به  يابي  دست باشد آه مي

   جاري  برائت  بررسي  بدون  و چنانچه جستجو و فحص به

   متخلف  مؤاخذه  عقل شومي  واقع  با خالف  و مواجه ائيممن

  .پندارد  مني را زشت

   بيان  مراد از عدم  اينكه  اشاره  قابل نكته  

   دست  آن  جستجوبه  بدون  آه  ابتدائي  بيان ، عدم حكم

   از آاوش  پس  آه  است  بياني  عدم بلكه.   نيست يابيم مي

   عدم  مطلق  عقلي  برائت  موضوع س، پ يابيم مي  دست  آن به

  .  نيست البيان

  :  نقلي برائت

 بر  اند ويل  دانسته  را شرط  نيز فحص  قسم در اين  

   عدم  احتمال  مأخوذ ازروايات  اطالعات  بعضي اساس

  :شود مانند  مي  داده  برائت  اجراي  براي اعتبار بررسي

 و   و وضع  رفع يثو حد»   هني  يرد فيه  حيت  مطلق  شي آل«

    سعه روايت
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   به شود، ويل  اعتبار مي  فحص  آهنا عدم  از جمموع آه

   ديگر جستجو شرط  وروايات  از آيات  بعضي مقتضاي

   در آهنا اخذ شده  و تبيني  و بيان  شده اجراء دانسته

  :  آرميه مانندآيه

 ما  م هل  يبني  حيت  قومًا بعد اذا هداهم  ليضل  اهللا ما آان«

  » يتقون

  : مانند  ايتاء وارد شده  ديگر لفظ در برخي

  »  و عرفهم  العبد مباآتاهم  علي  حيتج  اهللا ان«

   مانند  شده  بيان  و پوشش  حجب  ديگر لفظ و در بعضي

 »  عنهم  العباد فهو موضوع  عن  علمه  اهللا ما حجب«

  و  نقلي  برائت  در اجراي  تفاوتي  اساس  بر اين پس

   اصول  از دانشيان اي عده.ماند  مني  باقي  و عقلي شرعي

   از دليل  جستجو و فحص  را بر وجوب  دالئلي فقه

  .اند منوده ارائه

   در موارد اجراي  فحص  بر لزوم  ـ وجود امجاع الف

  . برائت
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ورزند   تأآيد مي  علم  حتصيل  بر وجوب  آه  ـ آياتي ب

  .  نفر و سؤال مانند آيه

 تأآيد   و تفقه  علم  حتصيل  بر وجوب  آه ـ اخباري  ج

  :منايند مي  را مذمت  سؤال ورزند و ترك مي

   را بر عصيان  ناآگاهان  آه اي د ـ اخبار و ادله

   علم  حتصيل  باوجوب  خود مالزم منايد آه  مي  مذمت ايشان

  . است

 بر وجود   مكلفان  مهه  براي  امجايل  ـ وجود علم�ه

   از اجراي خود مانع  آه  در شريعت  و حمرمات تواجبا

  .  است برائت

   در مكلف  نه  است  تكليف  در اصل  شك  برائت زيرا جمراي

   دالئل  اين  اقامه  به با توجه ، پس  تكليف  به  با علم به

  .شود  نيز مقيد مي  شرعي برائت

   ختيري عقلي

   اين  اصلي ط شر  دليل  به  دستيابي  و جستجو براي فحص

  . امر متفقند  در اين اصويل باشد و عاملان  مي اصل
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   احتياط

   اصل  اين  اجراي  را براي  شروطي  قسمت در اين  

  : اند از مجله  داشته بيان

  )  مطلق شرط (  موضوع  به  ـ شك الف

  )  و عمومي  از خصوصي اعم (  نظام  اختالل  ـ عدم ب

   حتمي  احتياط  بر اجنام درت وجود ق  عبادي  ـ در قسم ج

  . است

   شبهات  به  مربوط  احتياط  فِو بغري از شروط  شروط متامي

   مشهور عاملان  موضوعي  شبهات ، و درخصوص  بوده حكمي

  .اند  را اعتبار ننموده  آاوش اصويل

اند   شده  تفصيل  به قائل)  ره(  انصاري  اعظم  شيخ ليكن

دانند   را معترب مني  فحص حترميي  موضوعي  در شبهات يعين

  :مانند  دالئلي  چون  اصولييان  ميان  اختاليف  هيچ بدون

  »  بعينه  منه  احلرام  تعرف  حيت  حالل  شي آل«

  » غريهذا  لك  تستبني  حيت  حالل  شي آل«
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  » غري هذا  البينه  به  تقوم  حيت  حالل  شي آل«

  »  امليته  فيه  ان  يشهدان  شاهدان  جيبينك  حيت  حالل  شي آل«

  فرمايند به  مي  ايشان  وجوبي  موضوعي  شبهات  درخصوص ويل

   مشخص  جستجو و فحص  آهنا نياز به  موارد وامهيت اختالف

  .گردد مي

  : تذآر  قابل نكته

 و   ديگر غري از بررسي  دو شرط  توني  فاضل مرحوم  

   برائت  اصل ي اجرا براي» وافيه« خود   را در آتاب آاوش

  :  اينكه  به  است  منوط  برائت  اجراي اند، آه ذآر منوده

 در مورد   حكمي  ثبوت  موجب  برائت  اصل اجراي ـ  الف

   مشكوك  در دو ظرف  برائت اصل اجراي: ديگر نشود مانند

  برائت  چنانچه  آه  در جناست  باالمجال  و معلوم بالتفصيل

 خواهد   حتمي  از ديگري  اجتناب  شود وجوب  اجنام در يكي

   تفصيل  به شود منحل  مي  موجب  در يكي امجايل  علم شد، چون

  . شود  ديگري در آن
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  اند آن  آرده  اضافه  را ايشان  شرط  اين  اينكه دليل

 از مورد  وجود حكم  تنها نفي  برائت  اصل  شأن  آه است

 و   و موردي هيت از ج  حكم  نفي  نه  است  و مشتبهه مشكوك

  . ديگر  و موردي  از جهيت حكم اثبات

  :  خنست نقد شرط

 نقد   قابل  شرطي  وجود چنني  اثبات  براي  مثال اين  

 از دو   در يكي  برائت اصل  جواز جريان  عدم  چون است

   در اين  دو اصل  تعارض  بواسطه  مشتبه ظرف

  .باشد مي موضوع

   است  شد آن  ارائه  توني فاضل   از سوي  آه  دوم  شرط ـ ب

   موجب  را دارد آه  درحملي  جريان  توانائي  برائت آه

 را  انساني:   نشود، بطور مثال ضرر و اضرار بر آسي

   او شود، يعين  سواري  فرار حيوان منايد تا موجب متوقف

   برائت  اصل  جريان  اوبواسط  منودن  فرد و متوقف توقف

  . ندارد اي  موارد زمينه  در اين برائت   اصل ، پس است

   در اينگونه  برائت  جواز اجراي  عدم:  دوم نقد شرط

 بر   مقدم  و نص اجتهادي  دليل  آه  است  جهت موارد بدين
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در )   برائت  اصل  از مجله  عمليه اصول (  فقاهيت دليل

 الغري   مال  اتلف من«   قاعده  به  در فقه باشد آه مي ميان

   اصطالحًا اصل آه»  االسالم الضرر و الضراريف» «  ضامن هولهف

  فقاهيت  بر دليل  اجتهادي  دليل شود چون  مي  گفته موضوعي

 و   تعادل در حبث...  انشاءا  دارد آه ورود و يا حكومت

  .خواهد شد  و بيان  مطرح ترجيح

   آه  آگاهيم  امجال شود ما بگونه  مي  گفته  اينكه عالوه

   يا ضمان  حال  است ضرر شده  فرد واردآننده  متوجه كميح

  و يا هر دو آه)   اخروي عذاب (  اخروي و يا تعذيب

 و   نيست  برائت  براي اي  هرگز زمينه  علمي  چنني باوجوب

   بر برائت  علم  حتصيل  ذمه برائت  اجراي  براي  است الزم

  .  مصاحله منود ولو از طريق

    برائت  اصل در موارد حماز اجرايي خمتار  نظريه

   امهيت  و بناء عقالء در موارد آم  برائت ادله  

   به  و نياز هم جاري  گذشت  آه  از مثاهلائي مانند بعضي

   حكم  عاقالن  آه  در مواردي  ندارد و فقط  و آاوش فحص
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  دهند نياز به  موضوعًا مي  حكمًا و چه  چه آن  امهيت به

  .باشد  مي  دقيق سي و برر آاوش

 و   اهتمام  وجوبي  موضوعيه  ما در شبهات از ديدگاه

 و  الناس حق: شود مانند  احرازمي  مقدس اصرار شارع

  ، مواردي  است  الزم  از دليل  تا سر حد يأس آاوش

 جستجو و   به  منوط  برائت  آه  و بدهكاري مانندِدين

  گر مانند عدمدي باشد و يا مواردي  مي  معتناهبي آاوش

   درك  براي  و حدود مقدار اموال  مايل  از سقف اطالع

  . شود  بر فرد معني  حج  وجوب  تا درنتيجه استطاعت

   ادله  از طريق  از نظر شارع  موضوعي  امهيت و چنانچه

 اما   نيست  وآاوش  بررسي  به احراز نشود نيازي

   آاوش  به ي اصوًال نياز  موضوعي  حترميي درموارد شبهات

   مقدس  شارع  براي  موضوع  امهيت  آه مگر درمواردي نيست

»  ، دما و عروض فروج« باشدمانند   و واضح بسيار روشن

 درنظر بگريد   مهسري  را براي  زني  فردي مانند اينكه

 و يا   او خواهر حقيقي  آند و نداند آه وانتخاب



190

   بواسطه آاوش و  فحص  در مورد شك  اوست  و شرعي رضاعي

  . خواهد بود  الزم  موضوع امهيت
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  استصحاب

   در اصول  آه  امهييت  را بواسطه  خبش  اين توان مي  

   عرشي االستصحاب «  فن اين  دانشيان  قول  دارد و به عملي

  آن  براي  جمزا و مستقل خبش»   االمارات  و فرشي االصول

  .شود  مي مي تقد  درچند قسمت  آه امي درنظر گرفته

    و لغت  در اصطالح  استصحاب  واژه  ـ معناي1

    استصحاب  ـ ارآان2

    عملي  بر ديگر اصول  استصحاب  تقدم  ـ علت3

 اعتبار   و يا عدم  در حجيت  گوناگون  اقوال  ـ بيان4

   استصحاب

    اعتبار استصحاب  ـ دالئل5

    استصحاب  موارد حجيت  ـ بيان6

   مستصحب   اقسام  ـ بيان7

    آلي  استصحاب  اقسام  ـ بيان8
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    استصحاب  مفيد پريامون  مطاليب  ـ بيان9

    يا فقهي  است  اصويل  مسئله  ـ استصحاب10

  :  و اصطالح  در لغت  استصحاب  واژه  ـ معناي1

 با   مهراهي  خواست  معناي  به  در لغت استصحاب  

  البحرين مع جم  آتاب صاحب  طرحيي  را گويند، عالمة چيزي

خود   هبمراه  يعين»  الزمه ؛ اي  الشي استصحب«: گويد مي

   در مباحث  لغوي  در مفهوم آه.  را قرار داد چيزي

 ما  استصحاب«مانند   شده  معنا استفاده  از اين فقهي

   چيزي  منودن مهراه(»  غريجائز الصالة  يف  حلمه اليؤآل

 مناز  از و بطالن جو  عدم  موجب  گوشت  حرام ازحيوان

  ). است

  بقاء حكمي  به  از حكم  است  عبارت  استصحاب و در اصطالح

   به  با توجه  آه  است  بوده گذشته  در زمان  آه يا حاليت

  اصطالحي  معناي  نبودن  بيگانه  به توان  مي  لغوي معناي

 و يا  حكم ( چيزي:   اصطالح  برحسب  برد چون  پي از لغوي

   و مصاحب  نيز مهراه  اينك  بوده  درگذشته آه)  حاليت

  .  است  و يا حالت  حكم صاحب
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  :  استصحاب  ـ ارآان2

  :  است  اساسي  رآن  سه  داراي استصحاب

    قبلي  ـ يقيني اف

    فعلي  ـ شك ب

  )  و شك يقيني (  در هر دو رآن  موضوع  ـ مهساني ج

 وارد نشود   خللي  رآن  سه  از اين  بيكي  آه در صورتي

 امور   يكي  دردو مثال يابد آه  مي  جريان استصحاب

   ارائه توان  مي  ارزشي  در حكم  و ديگري  و عيين خارجي

  .منود

   فعلي  و شك  علي  بودن  زنده  به  قبلي  ـ يقيني الف  

   شايد آن  آه رخدادي  وقوع بواسطه( او   حيات در ادامه

   در وقوع  باشد يا شك رسيده   هالآت  به  در آن فرد هم

   و شك  يقيني  موضوع  و مهساني و وحدت)   چنيين اين رخدادي

 و   در امور خارجي مثال«.  است  علي  مهانا زندگي آه

  » عيين
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   وضو و وجود شك  داشنت  به  سابق  ـ وجود يقيني ب  

 در   مناز و وجود وحدت  ورودبه  بقاء وضو براي  به فعلي

  .  طهارت  وجود وضو يا حالت  يعين  و شك قيني ي موضوع

   و اين  بوده  تام  استصحاب  ارآان  درهر دو مثال آه

  .يابد  مي  قواعد ديگرجريان  بعضي  بر اساس اصل

  :  آن  و علت  عملي  بر اصول  استصحاب  ـ تقدم3

   هيچگونه  عملي  بر ديگر اصول  استصحاب در تقدم  

   بر آهنا مقدم  رتبه  از حلاظ تصحاباس  چون  نيست ترديدي

 آهنا راحمو منايد،  تواند موضوع  مي  اساس  و بر اين است

، مقهور و متاخر از   استصحاب  اصل  خود اين  البته آه

   دليل  توسط  اجياد موضوع صرفًا بدليل  است  اجتهادي دليل

 با وجود  استصحاب  اجراي  براي  موضوع  يعين اجتهادي

 و   حكومت  يا بر طريق ماند حال  مني  باقي  اجتهادي دليل

  .ياورود

 در اعتبار   فقه  اصول  معناي  گوناگون  اقوال  ـ بيان4

    در استصحاب  آن و يا عدم
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   قول50 از   بيش  اصول  علم  از انديشمندان بعضي  

   شيخ اند آه  آرده  نقل استصحاب  حجيت  و يا عدم در حجيت

   را بقلم  قول حدود يازده)  ره(  انصاري اعظم

  :شود  مي  ارائه  فشرده  ذيًال بگونه آه. اند حتريرآشيده

 معترب   مطلق  و بگونه  در هر صورت استصحاب" ـ  الف

 از   تعداد زيادي  رابه  قول  اين  شهيد ثاني آه"  است

   قول  اين  آفايه  صاحب  و مرحوم  است  داده  نسبت حمققان

  .  است هرابرگزيد

"   معترب نيست  مطلق  و بگونه  در هر صورت استصحاب" ـ  ب

   مدارك  صاحب  و سيدحممد عاملي  سيد مرتضي  به آه

  نسبت االصول  معامل  صاحب الدين  زين  و سيد حسن االحكام

  .  شده داده

 در   استصحاب  آه  و عدمي  امور وجودي  ميان  ـ تفصيل ج

 و در امور   معترب نبوده  است دي در امروجو  آه موضوعي

  .باشد  معترب مي عدمي

 و   و امور ارزشي  و عيين  امور خارجي  بني تفصيل"د ـ 

   اول  و در قسم معترب بوده  دوم  در قسم  آه  شرعي حكم
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  شرح  حمشي  خوانساري  حمقق  را مرحوم  قول اين" غريمعترب

   قول فرمايد اين  آخوند مي  مرحوم  ويل  داشته  بيان ملعه

  . ندارد قائلي

   در قسم  آه  و غريآلي  آلي  شرعي  حكم  بني  ـ تفصيل�ه

   قول باشد اين معترب مي  دوم  و در قسم  معترب نبوده اول

  .اند  برگزيده را اخباريان

 در   و اعتبار استصحاب  و آلي  جزئي  حكم  بني و ـ تفصيل

   بنا به  قول اين.   دوم  اعتبار درشق  و عدم  اول شق

 در   خوانساري  حمقق  از سخن  وافيه  سيد در شرح نقل

  .  شده  شهيد برداشت دروس حاشيه

  ، استحباب ، حرمت وجوب (  تكليفي  به  احكام ز ـ تفسيم

و )  ، بطالن ، صحت ، مانع ، شرط سبب(  وضعي و احكام...) و

  ، بدين تكليفي  خبالف  وضعي  در احكام اعتبار استصحاب

   از احكام آه ...  ، حرمت  وجوب  استصحاب معنا آه

 و   شرط  و شرطيت  سبب  سببيت روند و حيت  بشمارمي تكليفي

  آيند جاري  مي حبساب  وضعي  از احكام  آه  مانع مانعيت

   و يا مانع ، و خود شرط  سبب  در نفس شود، ليكن مني
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و يا )  مانع ( ، حيض) شرط ( ، طهارت) سبب ( مانندآسوف

  .شود  مي جاري استصحاب)  سبب ( خسوف

  اي  نظريه  ويل  است  توني  فاضل  به  منسوب  قول اين  

 معروفرت   نظريه  ازاين  آه  ذآر شده ديگر از ايشان

   در احكام  استصحاب  ميان  بطور آلي  ايشان باشد آه مي

  تصحاب اعتبار اس  و در اويل  داده  تفصيل  ووضعي تكليفي

 در  اما با دقت  شده  اعتبار را قائل  عدم و در دومي

   سبك  اين  به برد مقصود ايشان  پي توان  مي  ايشان آالم

  .باشد مني

   سبب  چنانچه  آه  صورت  بدين  احكام  ميان  ـ تفصيل ح

 را   جريان  توانائي  باشداستصحاب  امجاع اعتبار حكمي

   امجاع  مستند به بارش اعت  آه  در حكمي دارد ويل

   به  منسوب  قول  خنواهد شد، اين  جاري نباشداستصحاب

   و احياء العلوم املستصفي  صاحب ابوحامد حممد غزايل

  .باشد مي

   شك  چنانچه  آه  مورد استصحاب  موضوعات  بني  ـ تفصيل ط

 را   و جريان  ارائه  توانائي  باشداستصحاب در رافع
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   جري توانائي  باشد استصحاب  در مقتضي ك اگر ش دارد ويل

 در   شك  آه دارمي  مي  بيان  مطلب  توضيح را ندارد، براي

   استعداد و قابليت  مستصحب  از آنكه است  عبارت مقتضي

 بقاء  قابليت  شخص  يك بقاء را ذاتًا دارد مانند اينكه

 و   زندگي  را دارد تا بتوان  سال  تا دويست و زندگي

 مانند   در رافع  منود و شك  او رااستصحاب  بودن هزند

   اين  آه  است  و ضد وطهارت  ناقض  ادرار آه  در حدوث شك

 بقاء را   قابليت  رافع  پيدايش  عدم  در صورت طهارت

 و  االصول  در معارج  حلي  حمقق  به  منسوب قول دارد اين

  .  است نائيين  و مريزاي  انصاري  شيخ مرحوم

 در   باشد يا شك  اگر در مقتضي  آه  شك  بني  ـ تفصيل ي

   آه  فرد رافع  خارجي در حتقق  شك  موجود و ميان رافعيت

  سوم  و در صورت  معترب نبوده  اول  در دو تاي استصحاب

 در   و شك  بوجود رافع  ديگر شك باشد و بعبارت معترب مي

  .  است اري سبزو  حمقق   به منسوب  قول  اين  رافع نفس

   موجود بگونه  و رافع  در مقتضي  شك  ميان  ـ تفصيل ك

   طهارت  در خصوص  مذي  دررافعيت  مانند شك  حكميه شبهه
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   ورافعيت  در وجود رافع  شك  و بني  مذي  حكم از حلاظ

   در اين  آه  و مصداقيه  موضوعيه  شبهه موجود بگونه

   و دومي  شده نسته معترب دا اول  در قسم  استصحاب قول

  .  نشده معترب خوانده

  .اند  داده  نسبت  خوانساري  حمقق  را نيز به اينقول

   از او خارج  است  ووذي  بول  مردد بني  آه مانند رطوبيت

  .شود

    اعتبار استصحاب  ـ دالئل5

   چند متسك  اموري  به  بر اعتبار استصحاب اصولييان

  :شود مي ئه بطور خمتصر ارا اند آه جسته

    ـ امجاع الف

   بر جمراي  عمل  علماء بر صحت  امجاع  آه  شده گفته  

  اي  عده  مورد نقد و اعرتاض وجه  اين ، ليكن  است استصحاب

  ؛  چون قرار گرفته
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 در   اصولييان  ميان  فراوان با وجود اختالفهاي: اوًال

  معين  بي  امجاع ادعاي  اعتبار استصحاب اعتبار و عدم

  .خواهد بود

   آه  معترب است  امجاعي  آن  آه  شده با رها گفته: ثانيًا

،   املدرآيه  حمتمل  و ياحيت  مدرآي  امجاع  باشد نه تعبدي

 و يا   املدريكه  يا متقني  امجاع  مسئله  در فرض آه

   دليل  در اين  اعتباري ، پس  است  املدريكه حمتمل الاقل

 مورد   آن ماند وتنها مدرك ي من  باقي  استصحاب براي

  .  بودن  املدرآيه  تام  در صورت اعتناء خواهد بود آهنم
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   عقالء  ـ بناي ب

 فرماهنا و مكاهنا بر   در متامي  عاقالن  و شيوه روش  

   حالت  چريي  در بقاي  در موارد ترديد وشك  آه  است اين

   مردم  سريه  و بر اين  بدانيم  آنرا باقي  گذشته متيقن

  شود در هر حال  مي  تغذيه  از آن  بشريت متفقند ونظام

شود   مي  آهنا حمسوب راس  خود از عقالء وبلكه  ك  مقدس شارع

 اگر   بايد باشد، آه  و سبك  شيوه  مهني داراي

منود و   مي  اعالم  و جهانيان  مردم نبود حتمًا به اينگونه

   شده  واقع عشار  مستمر مورد امضاي  شيوه  اين چون

 نيز   خبش  اين ليكن.   ندارمي  اعتبار آن  بر عدم دليلي

  :  دارد از مجله  چند درپي اشكاالتي

   مهه  عملي  روش  روش  اين  آه  دارمي  اذعان اگرچه: اوًال

 نيز وجود   امكان  اين  ويل است  پيشني  حالت  بر اساس مردم

 باشد  ر داشته استمرا  جهت  بدين  عمل  اين دارد آه

 از   يا غفلت  اطمينان  جلب  موجب در اآثر مواقع آه

   اينكه  باشد، نه سابق  حالت  شدن  برطرف وجود احتمال

  حجيت  باشد تا طريق  شده  مردم  عمل  موجب  تعبدي  سبب يك
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   و سپس  دهيم  جري  شارع  يعين  غري آن  به را از مردم

 بازگو   مردم  به  تعبدي ماقدا  براي  آنرا دوباره حجيت

  . آنيم

   اعتبار و حجيت  داراي  نفسه بناء عقالء يف: ثانيًا

   شرعي  در عمل استفاده  براي  آن  حجيت باشد بلكه مني

   شارع  از سوي  وردع  منع  امضاء و يا عدم  به منوط

   استصحاب حجيت (  دليل  اين  آه باشد، درصورتي مي مقدس

   از سوي  تنهاتأئيد و امضائي نه) عقالء بناء  بر اساس

:   بطور مثال  گرفته  صورت  هم  منع  بلكه  نداشته شارع

   فرض  چون»  علم  به  لك  ماليس وال تقف«   شريف آيه عموم

   رفته  از ميان گذشته بقاء حالت  به  تعيني  آه  است اين

  لتبقاء حا  به شود ظن  ادعا مي  آه  چيزي  و هنايت است

   و آيات  است  غريعلم  ظن  آه  است  و پرواضح است پيشني

   احلق  من  اليغين الظن ان« سخنند  ديگر نيز مؤيد اين

 بر  نيز داللت»  رفع «  راستا روايات  در اين»شيئًا

 مانند   احتياط  دارد و روايات  در مواردشبهه برائت

  لدينك طخذاحلائ»« قفواعندالشبهه» «  باالحتياط عليكم«

   در زمان  بر توقف نيز داللت »  لدينك  فاحتط  دينك اخوك
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   به  بنا عقالء بر عمل پس.  دارند  و شك  و ظن وجودشبهه

   از اين توان  و مني  است مقدس  شارع  مورد منع  سابق تعيني

  . منود  آنرا اثبات  حجيت طريق

)  ره(  نائيين  مريزاي  مرحوم  آه مهانگونه: ثالثًا

   مطلق  بگونه استصحاب فرمايند بنا عقالء در حجيت مي

   قابل  در رافع  در موارد شك  و فقط راهگشا نيست

 بناء عقالء را  توان  مي  پس  در مقتضي  شك  نه است اعمال

 در موارد   فقط مطلقًايعين  قرار داد نه  بر تفصيل دليل

  .  معترب است  در رافع شك

    بر اعتبار استصحاب  وارده  ـ روايات ج

:  آرد عرض)  ع( صاِد  امام  خدمت  آه  زرارة  ـ صيحه1

   يا دو چرت  ُچرت رود آيا يك مي  وضو دارد و خبواب فردي

)  ع( شود؟امام  مي  وي  وضو، و طهارت  رفنت  از ميان موجب

   خواب شود و حالت  مي  بسته  چشم  گهگاه زرارة: فرمودند

   بيدارند و چنانچه  و گوش  قلب  آه گريد درحايل خبود مي

وضو جمدد   نياز به  روند آنگاه  هر دو خبواب  و گوش چشم

 در نزد   چيزي  حرآت  متوجه  اگر حيت حال:  ، گفتم است
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 وضو  نياز به: فرمودند)  ع( خود نشودچطور؟ امام

  رفته  خبواب  اينكه  بيابد به  يقيني  آه ندارد تا زماني

   باشد واال بر مهان  داشته  برخواب  روشن يلي و دل بوده

  و هرگز يقني.  بقاءوضو خواهد بود  يعين  سابق يقيني

ديگر   يقيني  نياز به بلكه. رود  مني  از ميان  شك بواسطه

  ). بردارد  را از ميان  سابق تا يقيني ( دارمي

 بر   صحيحه  اين  داللت  چگونگي  به  از پرداخنت پيش

   خفقه  لغوي  معناي آه دانيم  مي ، الزم ستصحاباعتبار ا

  . را يادآور شومي

   و بعبارت  خواب  مقدمه باشد آه  سر مي  حرآت  مهان خفقه

 را   خفقتًا؛ هنگامي  براسه باشد وخفقه  مي ديگر چرت

  فردي  در سر و گردن  حرآيت  زدن  چرت  بواسطه گويند آه

  . بدهد دست خود را از  پديد آيد تا اعتدالل

  :  استدالل بيان

   علي فانه«: فرمودند)  ع(  امام  از روايت در خبشي  

 عرفًا  آه»  ابدًا بالشك  اليقني  والينقض  وضوئه  من يقني

 دارد،   ترديد در امري  بواسطه  يقني  نقض ظهور در عدم
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   مورد خود مورد هني  در آن  شك  بواسطه  يقيني ختريب يعين

  .  است استصحاب  معناي  مهان ه آ  است شرع

   استدالل  حديث  ديگر نيز با اين  بگونه توان  مي وليكن

   علي واالفانه«  جزاء شرط  اينكه  منود و آن بر مطلوب

 شود مي  بيان  آن  خمالف  در مفهوم  آه  است حمذوف» ... يقني

   مهان  آه  و علت) الوضوء  فالجيب  قدنام  يستيقن  مل و ان(

   وضوئه  من  يقني  علي فانه«باشد   مي امام  از آالم خبشي

  فال حيب«   و جزاءياد شده  گشته  حمذوف  جزاي  جانشني»...

  .شود  مي  برداشت  امام از سخن» الوضوء

  : اشكال

 بر   توانائي  اگرچه  زرارة اند صحيحه  گفته اي عده  

   فقط ه بسا آ  چه  داردويل  استصحاب  دادن معترب جلوه

   اليقني  در آلمه  و الم  الف  وضوء باشد چون  باب ويژه

 وضو   به  يقيني  خصوص  به  اشاره  آه  جنس  نه است عهدي

  . شرع  از احكام  هر بابي  به  يقيني دارد نه

  : پاسخ
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 در  توان  مي آيد ويل  مي  بظاهر متني  اشكال اين  

   يك  ناظر به  آه  با ظهورتعليلي  سخن  اين  گفت  آن پاسخ

   امر تعبدي  يك باشد، نه  مي  نزد عاقالن امر ارتكاري

   جنسي  الم  الف  تقويت  خود موجب  بنو به دارد آه منافات

 در   فقط  احاديث اينگونه  اينكه ، بعالوه  عهدي شود نه مي

 و غري   طهارت  مباحث  در آل  بلكه  نشده  وضو بيان باب

   طهارتك  من  يقني  علي  آنت النك « مانند  است نيز مطرح آن

 و » ابدًا  بالشك  اليقني  تنقض  ان لك  ينبغي  فليس  شككت مث

   اختصار از بيان  به  با توجه  آه  روايت  اين امثال

  . آنيم  مي آهناخودداري

 نياز از ذآر   بي  آه  استصحاب  ديگر در خصوص و روايات

  . باشيم ها مي آن

  ؟  و يا فقهي  است  اصويل  مسئله  يك استصحاب

 و   با شرائط  البته  است  اصويل  مسئله  يك استصحاب  

 شد   گفته  اصول  علم  درتعريف ، چون  آن  تعريف  به توجه

   شرعي  احكام  استنباط  براي  آه  قواعدي  به علم « آه

   شرايط  اين  آه  هر آنچه پس. » باشد  هناد شده بنيان آلي
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  در استصحابي. خواهد بود  اصويل  باشد مسئله ا داشتهر

  استنباط شود خود در طريق  مي  جاري  حكمي  در شبهات آه

   از مسائل گردند پس  مي  واقع  آلي  فرعي  شرعي احكام

  . بايد باشند اصويل

،  دارمي  مي  ارائه اي  منونه  بيشرت مطلب  توضيح براي

  اآنون  باشد و هم  بوده واجب ه در گذشت  مناز مجعه چنانچه

   وچون  شده مورد ترديد واقع)   منازمجعه وجوب (  حكم اين

   اصل  براساس  البقائي  و هر مشكوك  البقاء است مشكوك

  مهان  مناز مجعه  حكم  پس  است  سابق يقيني  به  باقي استصحاب

   چون  نيست  هم فقهي  و مسئله  است  سابق  واجب مناز مجعه

   تاموضوعش  نيست  واسطه  بدون  عملي  حكم مفاد استصحاب

 مناز و يا   مانند وجوب  شرعي  حكم  و حممولش  مكلف عمل

 بشمار   فقهي  آنرا از مسائل  زناباشد تا بتوان حرمت

  .  اخذ شده  آن  در حكم  واسطه آورد بلكه

   احكام  استنباط  در طريق  استصحاب  اگر مسئله البته

   آه  مايع  يك  در جناست  شود مانندشك  واقع  جزئي يشرع

   زمان  از گذشت  پس اآنون  تا هم سابقًا مخر بوده
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   باشد در اينگونه  مانده  مخر باقي  و يا مهان شده سرآه

   شده  واقع  موضوعي  درشبهات  معمول  استصحاب موارد حتت

  رت طها  خواهد بود مانند قاعده  فقهي  قاعده و يك

  .باشند  مي  جزئي  شرعي  حكم  يك ، آه وفراغ

 در   آه  است  آن  فقهي  و قاعده  استصحاب  ميان تفاوت

   جزئي  شرعي  ودر قواعد حكم  آلي  شرعي  حكم استصحاب

  .  است مطرح

 دارد   توضيح  نياز به  آه  از مطاليب:  اول مطلب  

نند خرب  ما ظين  از امارات  آيا استصحاب  آه  است آن

   يا يك است...  در فتوا و ، شهرت واحد، ظواهر الفاظ

   حتري در عمل  مردد را در زمان  تا شخص است  عملي اصل

  ، آه  طهارت  وقاعده  برائت  خبشد مانند اصل رهائي

 از   استصحاب  و تأخر اصل  تقدم  موجب  حبث  اين فائده

  . خواهد بود اجتهادي دليل

اعتقاد داشتند اعتبار )  ره( اري انص  شيح مرحوم  

دهد   قرار مي  عملي اصول  آنرا در زمره  استصحاب مدرك
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،  طوسي  شيخ  آه ، در حايل  اخبار است  آن  اصلي  مدرك چون

  .  معامل  و صاحب  و دوم ، شهيد اول  حلي ، حمقق سيد مرتضي

 و آنرا در   دانسته  عقل  اعتبار آنرا حكم مدرك  

  .اند داشته  حمسوب  ظين  امارات مجله

 اعتبار   مدرك  به  توجه  نيز بدون  از اصولييان اي عده

   مدرك اند چه بشمار آورده  ظين  آنرا از امارات استصحاب

   ظين  اماره  اخبار، چون  بناء عقالء باشد و چه آن

   صورت  در اين  دارد آه  از واقع  و حكايت آشف وظيفه

 آند و يا   علم عترب باشد تاافادهآند عقًال م  مني فرقي

  آه. شرعًا معترب باشد تا تبعدًا ما را راهنما باشد

 عقًال يا   خواهند بود و يا اينكه اماره در هر دوصورت

  ايند درعني  بشمار مي  از امارات  ويل شرعًا معترب نبوده

   ننموده  قيام  جتهيز و اعتبار آن  به  دليلي اينكه

  . مانند خرب فاسق

 وجود   صرف  آه  نيست ترديدي)  استصحاب( مورد  در اين

 را   در حال  از بقاء آن آشف  توانائي  در گذشته چيزي

 بر   مهيشه  باشد، نه  غالبًا اينگونه دارد اگرچه
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  شود، البته  مي  حمسوب  طين  از امارات  استصحاب اساس مهني

 وثِو و  موجب   آه آنند تا زماني مني  عمل  آن  به عاقالن

 يا   احتياط  از باب  چنانچه  شود البته اطمينان

  باشد چون  مي  اقدام  باشد نيز امكان  صدف  وصول اميدبه

 در   خود آفايت  عقل  ومالك  نبوده ، تعبدي امر عقالئي

  .منايد  مي  ايشان عمل

   استصحاب  خبش  در خامته  انصاري  شيخ مرحوم  

   بدين  نه  اعتباراستصحاب د آهدار  مي بيان)  رسائل(

   و يا نظربه  واقع  به  ايصال  توانائي  آه  است جهت

   بر طبق  عمل  آه  است  جهت از آن  را دارد بلكه واقع

  جهت  را دارد، بدين  با واقع  تطابق  احتمال استصحاب

 خنواهد شد   در امارات  و داخل  نبوده  امر اجتهادي يك

   مقدم  است  خود اصلي آيد، البته رمي بشما و از اصول

  .  عملي برديگر اصول

   ميان  تفاوتي  آه  است اما اعتقاد ما بر اين  

   روايات لسان  و خرب واحد معترب از سوي استصحاب

   از واقع  خرب واحد آاشف  آه  مهانگونه باشد، يعين مني
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   استصحاب  است  از واقع  آشف  به بايد باشد واعتبارش

 با   ويل است  از واقع  او آشف  وظيفه  است نيز اينگونه

  . آمرت  از احتمال درصدي

  :  دوم مطلب

   شك  موضوع  بر تعيني  اختاليف  اصويل  عاملان ميان  

   در مستحصب  شكي ، چه  يا بطور روشنرتآنكه  است جاري

 دو   به  عاملان  اين باشد؟ آه  اعتناء مي قابل

 در   را در مورد شك  استصحاب اي اند عده  شده تقسيم دسته

   در رافع  در مورد شك هم اي دانند و عده  مي  جاري رافع

  .دانند  مي  را جاري  استصحاب  در مقتضي  شك و هم

 و   اول  قول  پرمچدار طرفداران  انصاري  شيخ مرحوم

  پيش. شود  مي  حمسوب دوم  دسته  در جرگه آخوند خراساني

 در   را آه اي  نكته  جباست  طرفني دالئل  از ارائه

؛ مراد از   دارمي رسد بيان  بنظر مي  استصحاب موضوع خصوص

 و   توان  مشا از حيث  موضوع آه  است  آن  مقتضي  از جهت شك

 معنا   اين  بقاء را دارا باشد آه استعداد توانائي

  شود زيرا در مستصحبها نوع  مي  اشياء متفاوت اختالف به
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  مقدار استعداد در بقا معني  از حيث  آه  خاصي و يا صنف

  .  يافت توان  باشد مني و مضبوط

   در پديدآمدن  شك ، مهان  در رافع و مراد از شك  

   باشد البته  منوده  را رفع  بتواندمستصحب  آه  است چيزي

  منشأ شك.  فعلي  وجود مستصحب  به  سابق با وجود يقيني

 در  ؛ شك باشد زيرا، گاهي  مي گون  گونه  رافع در خصوص

   با يقيني  بول  در پيدايش  مانند شك است  وجود رافع اصل

  .  درگذشته  وجود طهارت به

   رافع  درشي  رفع  و قابليت  در توانائي شك:  نيز و گاه

   درخصوص  وليكن داشته  وجود رافع  به  قطع  يعين است

 او مورد ترديد   از سوي  مستصحب  رفع توانائي

  .باشد  مي  انواعي  خود داراي  قسم  اين شود آه مي واقع

 و   وجوب  در نوع  از شك  ناشي  رافع  در توانائي  ـ شك1

   مناز در ظهر روز مجعه وجوب  به  مانند يقيني  است تكليف

  حال  در اين  مناز ظهر يا مجعه  وجوب و ترديد در تعيني

 ترديد   مناز مجعه  با اقامه  آه ت اس  حتمي  ذمه اشتغال

 با   اداء مناز مجعه  حال  است  هنوزباقي  ذمه  شغل در رفع
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  ذمه  شغل  به  يقيني  رفع  توانائي  اشتغال  به  سابق يقيني

   در قسم  در رافع  از شك  خود نوعي ؟ آه را دارد يا نه

  .باشد مي  وجود رافع  به يقيني

 و   صفت  به  جهل  از جهت فع را  در توانائي  ـ شك2

 و   درگذشته طهارت  به  مانند يقيني  رافع چگونگي

   آه  است  و غري آن  بول  مردد ميان  آه  رطوبيت پديداري

   طهارت و اگر نه)  مستصحب (  طهارت باشد رافع اگر بول

  . خواهد ماند  خود باقي جباي

   از شك ي ناش  آه  رافع  و توانائي  در رافعيت  ـ شك3

. شود  مي اصطالحًا گفته  باشد آه  مستصحب در مفهوم

مانند . »  ترديد در مفهوم ترديد در مصدِا بواسطه«

   تنها را خواب  بر مسع  غلبه  آه  خواب ترديد درمفهوم

   اينكه  درعني  و بصر و يا بصر بتنهائي گويند يا مسع

   طهارت بطل م  خواب باشد يعين  مني ، ترديدي  حكم در اصل

   انصاري  شيخ مرحوم.   است  خواب ترديد در مفهوم  ويل است

 و معترب   جاري  در رافع  مواردشك  را در متامي استصحاب

. داند  مني  را جاري  در مقتضي  شك  و فقط دانسته
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   استصحاب  هم  مقتضي  در قسم  آخوند خراساني امامرحوم

   ارائه طور مبسوط ب آن  توضيح داند آه  مي را جاري

   مطلب  از اصل  پيش  آه اي  با مقدمه شود، البته مي

  .گردد مي ارائه

 از   است عبارت»  التنقض «  در مجله  نقض  لفظ حقيقت  

 را گويند مانند   شي  يك اتصايل  و چگونگي  هيئت رفع

  وسعت جا بواسطه دراين.   ريسمان  يك  آردن  رشته رشته

   امر قابل  بر رفع  نقض  گاهي در عرف معنا  اطِال اين

   آشيدن  دست  بر مطلق شود و گاهي بقا و استمرار اطِالمي

   از باب چه  آشيدن  دست  اين  را نيز گويند حال از چيزي

 وجود   از باب  باشد و چه  بقاءش  براي  مقتضي عدم

  . موانع

 و   را برگزيده  اول معناي)  ره(  انصاري  اعظم شيخ  

   بقاء شي  قابليت  وعدم  با قابليت  را مرتبط  نقص قطف

   خمتص  اعتبار استصحاب  اساس  بر اين اند آه دانسته

   بقاء و استمرار داشته  طبعًا قابليت  آه است مواردي

 خواهد   دررافع  شك  موارد شامل  در اين  فقط باشند آه
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 بقاء را تا   طبعًا توانائي  آه شد مانند طهارت

 بقاء   قابليت ، اما اگرمستصحب  داراست  رافع يامدنن

   اقتضا بقاء در او موجود نبوده  باشد يعين را نداشته

 و يا روز اگر   باشد مانند شب  خاصي  زمان و حمدودبه

   منائيم  در بقاءشك  قابليت  امتام  بواسطه در وجود آن

وند  آخ  مرحوم  ويل  نيست  جاري  استصحاب بنا بنظر شيخ

   معتقدند آه  ايشان دانند، چون  مي  راجاري استصحاب

   معناي به رسي  و دست  توانائي  بعد از عدم  يقني نقض

   تا اينكه نيست)  متقني (  يقني  متعلق  بواسطه حقيقي

   براي  شأنيت  آه  دهيم  مبوردي  شود آنراختصيص موجب

  د يقنيخو  بلحاظ  بقاء دارد بلكه استمرار و توانائي

.   متيقن  نه  است  خود يقيني  بواسطه  يقني  نقض  يعين است

 باشد   نداشته  باشد چه  بر بقا داشته توانائي  متقني چه

   اين ، به دوم  در قسم  و مشع  اول  در قسم مانند طهارت

   جريان  هم  در مقتضي  در موارد شك  استصحاب ترتيب

   و مقيدي  اطِال است راي خود دا استصحاب  ادله دارد چون

  . وجود ندارد  در ميان هم

  :  سوم مطلب
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 و   عريف  وجود ازنگاه  به  تلبس  از حيث موجودات  

   استصحاب  آه  و تدرجيي دفعي:باشند  مي  بر دو گونه عادي

   بال استثناء جريان  اول  در قسم  اصولييان از نگاه

   جريان  براي باشد چون  مي  دوم  در قسم داردو اختالف

   يقيني  يعين  است  آن ارآان  امتام  نياز به  استصحاب يافنت

   به  سابق  يقيني  قسم  در اين  آه  الحق  و شك سابق

   و زوال  است  شده ء ديگر مبدل  وجود شي  به فعلي يقيني

   مانند حلظات  است  حتمي احلصول  تدرجيي  در شي  سابق يقيني

 در  بود ويل  حلظه  وجود آن  به  يقيني  سابق  در حلظه  آه شب

   يقيني  وجودندارد بلكه  سابق  تنها يقيني  نه  بعدي حلظه

   اين  اصطالحًا به يابد آه  مي  موجوديت پيشني  حلظه  زوال به

  . غريقار گويند قسم

   شده  بيان  متهيداتي  اشكال  اين  رفع  براي ليكن  

   است  امر تدرجيي پديداري  اينكه مرغ ؛ علي  اينكه از مجله

  جريان  در آن  مفهومي  و يگانگي  وحدت  يك توان  مي ويل

   شك  صورت  واحد مستمر بشمار آيد و در اين داد تا يك

   تام  استصحاب و ارآان. يابد مي  تعلق  بقاء آن به

بنابر  ؛ در امر تدرجيي  اينكه  مطلب حتقيق. خواهد شد
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   بودن  نامتام  بواسطه  استصحاب  عقلي و دقت   قطعيه حرآت

  ء مث  شي يعدم «  شيوه  به  حرآت يابد چون مني  جريان ارآان

 آار   توسطيه  اما بنابرحرآت  آخر برپاست يوجد شي

   شي آنند و يك  مي  فرض  مبدأ و منتهي  را مابني تدرجيي

   صورت  خواهد شد در اين  عريف بقاء و مدت داراي

   در حرآت دو فرض  اين ، تفاوهتاي  است  جاري صحاباست

  :عبارتند از

 متعدد   اجزاي  داراي  و مرآب  است  امري  قطعي  ـ حرآت1

   را يك  توسطيه  حرآت  باشندويل  اجزاء بالقوه اگر آن

  .شود  مي  فرض  آن  وسط  حالت  و در حقيقت  بسيط شي

   گذرا از زمان يا  بر قطعه  هر جزئي  قطعي  ـ در حرآت2

   فرض  بواسطه  توسطيه  درحرآت  مستقًال ويل  است منطبق

 انطبِا بر اجزاءدر   استقالل  مبدأ و منتهي  مابني وسعت

  .شود  مني نظر گرفته

   نيست  اجتماع  قابل  و حلظات  آنات  قطعيه  ـ در حرآت3

. دشو  مي  فاني  قبل شود حلظه  پديدارمي  آه اي  هر حلظه چون

   آه  تازماني  شده  فرض  بسيط  چون  توسطيه  در حرآت ويل
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 ندارد و تا   در او راه  عدم  نشده  مبدأ تا منتهي طي

   مهه  براي  عدم رسيد فرض  منتهي  مبدأ به  آه مادامي

  . خواهد شد اشياء و حلظات

  :  چهارم مطلب

   ارائه  از حنوه  استصحاب  حجيت  ادله  طرح در پي  

   مشمول  موضوعي شبهات  آمد آه  بدست  باب ار ايناخب

 در   ورود ادله شود اما بواسطه  مي استصحاب

  اند آه  منوده  اخباريها ايراد شبهه  خاص موضوعات خصوص

 را ندارد   حكمي  برشبهات  مشول  توانائي  استصحاب ادله

 و برد   تنها قدرت  شد نه  قبًال بيان  آه  مهانگونه ويل

 ورود  باشد احتمال  نيز مي  حكمي  تاشبهات  اصل اين

 تا   بيشرت است حكمي  شبهات  در خصوص  ادله  از اين بعضي

 بيشرت آهنا وارد در مورد   آنكه ، بويژه  موضوعي شبهات

   مباهو يقني  بر يقني  حكم تعليلندو ظاهر آهنا تعليق

  ز باب ا  حكمي  درشبهات  خبش  اخبار اين  مشمول ، پس است

  حممدبن  روايت  اينكه ، عالوه  است  منصوصه  علت  به متسك

 بنا   چون  نيست  و موضوعي  شده  مطرح  عام  بگونه مسلم
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   يقني  علي  آان من «) ع(  صاِد ازامري مؤمنان  امام بنقل

   اين.» اليقني  الينقض  الشك  فان  يقينه  علي  فليمض فشك

  .  و عقالني  آلي  است حكمي

 ندارد   جاي  حكمي  در شبهات  احتياط  بر اين و عالوه

 را   معارضه  و توانائي نيست  استصحاب  در عرض چون

   در شبهات  آه  مهانگونه  استصحاب ندارد، پس

  .  است  نيز جاري  در حكمي  است جاري موضوعي

  :  آلي  استصحاب  ـ اقسام7

  دارمي  مي  را بيان اي  نكته  تقسيم  از ارائه پيش  

   نيست  تفاوت استصحاب  يافنت  در جريان  آه  ترتيب بدين

   خاص  شرعي  معني  حكم  يك  سابق  متقني در اينكه

 باشد در حد   يا آلي  و يا حرمت باشدمانند وجوب

   اعم  آه  فعل مانندرجحان)   يا فعل  ترك رجحان ( رجحان

   اعم ناي مع  يا جواز به  و استحباب  از وجوب است

  .  و اباحة ، آراهت استحباب مانند وجوب

  شود  مي  تقسيم  عمده  قسم  بر سه  آلي استصحاب
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   آن  وجود مصدِا و بقاي  بواسطه  آه  آلي  ـ استصحاب1

   را جاري  قسم اين  اآثر اصولييان  دارد آه امكان

  .دانند مي

   آن  وجود مصدِا و بقاي  بواسط  آه  آلي  ـ استصحاب2

 بقاء   در توانائي  فرد مصدِا،مشكوك  دارد ويل امكان

در .   العمر است  العمر و قليل  طويل  و مردد ميان است

  .  است  نيز جاري قسم اين

 مصدِا   رفنت  از ميان  به  با قطع  آه  آلي  ـ استصحاب3

   ترديد در جايگزين ليكن  است  آلي  آن  به  دهنده حتقق

 يابد   نيز حتقق  تا آلي  است دِا قبليمصدِا ديگر با مص

  .دانند  مني  جاري  قسم دراين

    اول  قسم  آلي  ـ استصحاب الف

   از جهت  مانند انسان  آلي  يك  در بقاي  شك گاهي  

   مصدِا يافته  آن  در ضمن آلي  آه  است  فردي  در بقاي شك

»  حسن«  در بقاي  شك  بواسطه  انسان  در بقاي مانند شك

   را جاري  استصحاب توان  مي  قسم در اين.   خاص در مكان
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 و   است  حتمي  استصحاب  جريان  درمصدِا آن  چون دانست

  .  است  تام  در آن ارآان

    دوم  قسم  آلي  ـ استصحاب ب

   ترديد در بقاي  بواسطه  آلي  در بقاي  شك گاهي  

 استعداد  در  دو يا چنداحتمال  مردد بني  آه  است فردي

   فرد آه  عمر آن  مانند ترديد در طول بقاء است

العمر   قليل  آه  و يا پشه مانند فيل العمر است طويل

 نيز  حمل ، در اين  مردد است  در حتقق  حيوان  و آلي است

   ويل  استصحاب  ارآان  متاميت  بواسطه  است  جاري استصحاب

  . دو موضوع از عمر آن  وحد مشرتك  در قدرمتقني فقط

    سوم  قسم  آلي  ـ استصحاب ج

   به  از يقيني  پس البته (  آلي  در بقاي  شك و گاهي  

   در پديداري  شك ازجهت)   آلي  به  خبش  فرد حتقق ارتفاع

 با مصدِا   و يا جايگزيين  ديگر و يا مهراهي فردي

   شده  مورد ترديد واقع  آه  انسان  مانند آلي است قبلي

   يقينًا از بيان حسني  يعين  آن  مصدِا يقيين  اينكه باز با

 نيز   از ابتدا حسن  حسني  مهراه  و اينكه  مرددمي  ويل رفته
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   وارد آن  مصطفي  حسني  رفنت و يا در ضمن با او آمده

   آلي استصحاب  قسم  يا خري، در اين  گرديده  مشخص مكان

   به  منوط  خارج در  آلي  بقاي  چون  نيست  جاري انسان

   به  نيز قطع و در آن)  حسني (  اوست استمرارمصدِا متقني

 وجود   به مشكوك  و افرادديگر آه  شده  حاصل ارتفاع

   استصحاب  رآن  يك باشند پس  ما مني هستند مورد يقيني

  .  نيست  جاري  استصحاب و در نتيجه. باشد مي ناقص

  : مقيد استصحاب

   مقيد باشد به  آه  يا ترآي فعل   در حكم چنانچه  

   شك شود و چون  مي  تقسيم  چندقسم  به  استصحاب قيد زمان

مقيد   آن  به  فعل  آه  است  در زماني  شك  بواسطه در آن

   ارتفاع  به  بايقيني  حكم  در آن  شك  و ديگر اينكه شده

  . خواهد بود  دو قسم  خود نيزداراي  آه  است  آن زمان

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي
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    نيست  قيد زمان  ـ يا مقيد به1    

   است يا قيد ظريف    يا ترك فعل  

   ـ يا مقيدست2    
   است  مطلوب  وحدت يا از باب  

   است  و شرطي يا قيد حتمي    

 تعدد  يا از باب   
  مطلوب

   و نشانه  ظرف   فقط  يا قيد غريحتمي  قيد زمان پس  
   در صورت  حرام  يك  ياترك  است  واجب  يك  اجنام وقت

 خواهدشد   يا حرمت  وجوب  به  استصخاب  فعل انقضاء زمان
 يا خود   بودن  حتمي  باشد اين  و شرط و اگر قيد حتمي

   آن  اجنام  مقيد دارد پس  فعل غريمهان  خاص  مطلوبيت يك
   عمل  و با انقضاءزمان  نيست  قيد ممكن  آن  بدون فعل

   از دست  ارآان  متاميت  عدم  بواسطه  استصحاب قابليت
   مطلوبيت  از حيث  زمان  مقيد به فعل رود و چنانچه مي

 خود  خاص  با زمان  با مهراهي  دارد و فقط  بازمان وحدت
   صورت  برخوردار خواهد بود در اين  بيشرتي از مطلوبيت

 و   فعل  وجوب  استصحاب  امكان انانقضاء زم  به با قطع
   و جريان استصحاب  اصل باشد در حقيقت  مي  عمل يا ترك
   متيقن  موضوع  ترديد در وحدت  بواسط  آن  جريان يا عدم

 آخر  در دو قسم.  شد  بيان  گذشته  با تفصيل آه است
   در ميان تعدد موضوع  چون  است  جاري  استصحاب  شده گفته
   نيست  صحيح  استصحابي  چنني  اين  اجراي ، ويل نيست
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   موضوع  در نتيجه  قيد است  زمان  آه  است  اين زيرافرض
   بعد از انقضاي  در حكم شك متعدد خواهد شد عرفًا پس

 خود   بلكه  نبوده  ماآان  در بقاي ، شك  حكم  آن زمان
، احتاد   تعدد مطلوب  و فرض  جديد است راسًاترديدي

  .آند مني  تصحيح  را در نظر عرف موضوع

  :  سابق  اديان  احكام استصحاب

   از فائده  بودن  و هتي  مسئله  اين  بودن  فرضي بواسطه
 با   اينكه  شود و آن طرح  مطلب  اصل  فقط بينيم  مي الزم

   قبلي  شريعت  آيا احكام  فعلي  شريعت پديد آمدن
   ارآان  حتقق با  خواهد ماند يا خري آه بااستصحاب

دهند و   مي  را جريان سابق  شريعت  اصويل  عاملان استصحاب
  .دانند  مي مشروع

   :   استصحاب  مفيد پريامون  مطاليب  بيان- 9

  ):  استصحاب  دليل  سيطره دامنه (  مثبت  اصل-   الف

   مقدمه  را بعنوان  دو مطلب  سخن  اصل  ورود به براي
  :  دارمي  مي بيان

   وارد در اخبار استصحاب  هني  مقتضاي  آنكه : اول
   مستصحب  و بقاي  و تعبدشرعي)  بالشك  اليقني التنقض(

  شك  در زمان  مناز مجعه  براي  از انشاء وجوب  است عبارت
   آه  خارجي  مايع  بودن  شراب  در خصوص يا انشاء حرمت

  مان در ز  و اينك  بوده  آن حرمت  به  يقيني  از اين پيش
گردد و  مي  جاري  مشكوك  مايع  بر اين  سابق  حرمت  حكم شك

 و مخر   مناز مجعه  براي  و فعلي  پيشني  حكم  ميان فرقي
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   حكم  آه  است  آن  دو حكم  اين  و تنها فِرميان نيست
   .  است ظاهري  حكم  شك  در زمان  فعلي  و حكم  واقعي قبلي

   مناز مجعه  وجوب  استصحاب  با آمك  بتوان چنانچه :  دوم
 دو   منود و اين  را اثبات خارجي  مايع  يك و يا حرمت

 باشند مانند نذر،   شرعي  اثر مستقيم  داراي حكم
 خواهد   واجب  و هم  شرعي  نذر هم  اين  وجوب شرط به

   گرفت  نتيجه توان  فِومي  دو مطلب  به با توجه.بود
 را   سابق  حكم  استصحاب  توسط توان  مي  آه مهانگونه

 و   مستصحب  به  مرتبط  منود آثار مستقيم  جاري برمستصحب
   عادي  لوازم توان شود اما آيا مي مي  نيز جاري  آن حكم

   آرد يا خري؟  را نيز جاري  مستصحب و عقلي

   ترديد منائيم  حسن  بودن  در زنده  چنانچه بطور مثال
  يعين)  لو  و زندگي حسن ( حبمستص  آثار شرعي  آه مهانگونه

  جمدد با مهسروي  تزويج  او و حرمت  در اموال  تصرف حرمت
 مو   يا رويش  از نظرقامت شود، رشد وي  بار مي بر آن

   آه  اوست  و يا عقلي  عادي  از لوازم  اوآه در صورت
 مانند   اثرشرعي  تاثري يك  لوازم  خود اين  است  ممكن گاه

 منود،   اثبات  استصحاب  بتوسط توان  منينذر باشند را
اند   منوده  خمالفت  استصحاب با اينگونه مشهور اصولييان

   ادله  بابازبيين  است  آايف  مطلب  اين  به  پاسخ و براي
 منود   را تعيني  استصحاب  مشمول حمدوده) اخبار ( استصحاب

  صحاب است  آه رسيم  مي  نتيجه  اين  به  ازبررسي  پس آه
  . راندارد  يا عقلي  عادي  لوازم  پوشش توانائي
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   سابق  حكم  به  تعبد نسبت  فقط مفاد اخبار استصحاب
باشد   مي  متيقن  مبنزله  آن  وتنزيل  مستِصحب  به مستَصحب

آثار   داراي  خود مستصحب  براي  را آه  آنچه  بلحاظ آهنم
   دليل ار چون آث  مطلق  بلحاظ  آن  تنزيل  نه  است شرعي

 خود را ندارد يا   حمدوده گسرتش  توانائي استصحاب
   .  بيشرت قاصراست  از مشمول  استصحاب اصطالحًا دليل

  

  »  تعليقي استصحاب« 
   متيقن  آه  در مواردي  استصحاب  داشنت در جريان  
   گذشت  آه  مهانگونه نيست  باشد اختاليف  مطلق  فعلي حكم

 قبًال   آه  چيزي  در وجوب  منائيم  شك مانند اينكه
   واجب  آه  حكمي  در موضوع  منائيم  و يا شك بوده واجب
   به  قائل  اصولييان ،مهه  وجوب  به  شك  در زمان بوده

در  باشند، اختالف  مي  استصحاب  از طريق  وجوب  مهان جريان
 باشد مانند   معلق  فعلي  حكم  متقني  آه  است مواردي

   پديد آمده  جوشش  واسطه  به آه  انگوري  آب  نوشيدن حرمت
   يك  پس  انگوراست  در آب  وجود جوشش  به  معلق  حرمت پس
   انگور خشك  چنانچه باشد اينك  مي  در ميان  شرطي حكم
   بشرط  حكم  شود آيا مهان  مويز و آشمش  به  وتبديل شده

   وجوددارد يا خري؟  هم  در آشمش جوشش

 زيرا   است  نيز جاري  در آشمش اند استصحاب  گفته اي عده
 در   حايل  حتول  و فقط  است هنوز باقي  در متيقن  حرمت حكم

   آن  تغيريعنوان  موجب  آه پديد آمده) انگور ( موضوع
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 مورد ترديد   سابق  حكم  تا بقاي  تغيري ذات  نه شده
  .اشد نب  تام  استصحاب ارآان  شود و در نتيجه واقع

 را   استصحاب  اين  جريان  اصول  علم  از حمققان بعضي:نقد
   موضوع  اين  آه  انگور است حرمت  موضوع اند چون رد منوده
   پس  است  درميان  آشمش  و فقط  وجود نداشته  شك در ظرف

وجود ندارد مضافًا  )   موضوع وحدت (  از ارآان يكي
 از   پيش  آشمش احه اب  با استصحاب استصحاب  اين اينكه
 .باشد  مي  معارض  آن جوشش

 مورد نقد قرار ميگريد،   هر دو دليل ليكن :  پاسخ
   موجب  آشمش  انگور وپديداري  خشكي  اينكه  اول دليل

 قيد   يعين  گذشت  آه  مهانگونه  نيست  ذات تبديل
   دهد و پايداري  رخ  موضوع  تا حتول  نيست موضوع مقوم

   عناوين ندارد و اين  بستگي  آن  عنوان  به نيز موضوع
  . گذرا  است  عوارضي فقط

   در موردي  جوشش  انگور با فرض  حرمت و ثانيًا استصحاب
   باشد بر استصحاب  شده ديگري  عنوان  به  معنون آه

  گونه  در اين  دارد آه  حكومت  از جوشش  قبل اباحه
   سخن ود، خالصه خواهد ب  بر حمكوم  مقدم موارد حاآم

 پديد   در موضوع تغيري ماهوي  عنوان  با تبديل آنكه
   و استصحاب  بوده  تام  ارآان آيد و در نتيجه مني

   . است جاري

   پديده  يك  بودن  يا پيش ترديد در پس« 
 » آورد   را بوجود مي  حاالتي چه
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  :  شود  چند امر بيان  است ابتداء مناسب  

   حدوث ِ عدم در اجراء استصحاب)  فن ( م عل  در اين : اول
   آه  شرط  بدين  البته نيست  اختاليف  هيچگونه و حادث

آند   مني  هم  باشد، فرقي  حادث  حدوث ترديد در اصل
  .  حكم  آن  باشد يا موضوع  حكم حدوث آه

   نيز بواسطه  حمقق  پديده  يك  در پايداري : دوم
   اساس خورد بر اين  مني بچشم يف اختال  آن  و جريان استصحاب

  ! يا خري؟  است  رفته  رخداد از ميان  يك آه

 در   نبود ويل  ترديدي  پديده  در بروز يك  چنانچه : سوم
 ديگر مورد ترديد   باپديده  پديده  آن  بودن  يا پيش پس

   مرگ  و ترديد در زمان  فردي  مرگ  به باشد مانند قطع
   ترديدها با قطع  اينگونه  و امثال  معني  دوزمان ميان
   حيات امثله  گونه در اين .   يا سخن  از قضيه  خبشي به

 بار   نيز بر آن  و آثار مستصحب  است  جاري در روز قبل
يا روز (  دوم  در زمان تأخر مرگ  آه شود و آثاري مي

شد   بيان  گذشته  در مباحث شود، چون دارد بار مني) بعد
 بار   بر مستصحب  و عقلي  عادي  از لوازم اشي آثار ن آه
   مثبت اصل)  ره (  انصاري شيخ  تعبري مرحوم شود يا به مني

 جلوداربروز   استصحاب  دليل  قصور داللت و تعبري اصح
   .  است  و عقلي  عادي لوازم

   در زمان  امر حادث  حتقق  عدم  استصحاب  بواسطه البته
 آرد،   را مرتتب  دوم  درزمان ث آثار حدو توان  مي اول

   از وجود در زمان  مرآب  است  امري  حدوث بنابر اينكه
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 امر   آن  پيدايش  عدم مهچنني)   وجدان  به  حمرز است آه(بعد
   ).  استصحاب  واسط  به  حمرزاست آه (  پيشني در زمان

  .  است  مرتتب  استصحاب  آثار بر اينگونه  مجيع بنابر اين

 بر   پديده  و تأخر يك  تقدم  ندانيم  چنانچه : چهارم
   بودن  و پس  هر دو حمققندو پيش  ديگر را آه اي پديده

   حتمي  باشد مانند مرگ  بر ما نامعلوم  از ديگري يكي
 يا حلِو   سبق آه)  از يكديگر  توارث بشرط(زيد و عمرو

  دو  مثال  نباشد دراين  بر ما روشن  در مردن  يكي هيچ
   يا هر دو جمهول  در نظر گرفت توان  بيشرت مي فرض

   ديگري  و آن  معلوم باشند و يا يكي مي  در مرگ التاريخ
   ازطريق  اول  در فرض باشد آه  مي  التاريخ جمهول

   در مرگ  بر ديگري  تأخري يكي  به  حكم توان  مني استصحاب
باشد تا   مني  يقني ، خود مسبِو به بودن  پيش منود چون

  . باشد  استصحاب  براي بتواند جمرائي

   استصحاب  از ارآان  يكي  شد آه  بيان  گذشته در مباحث
   .  نيست  ممكن  سابق  يقني فرض  در اين  آه  است  سابق يقيني

 بر   يكي  موت  تقدم  را بر عدم  اصل و اما چنانچه
 در  خود  مشابه  بااصل  معارض  اصل  اين  بدانيم ديگري
   به  و لذا ناچار بايد حكم  است  مقابل  طرف خصوص

  .  منائيم  فرض  از هر دو سوي دو اصل  اين تساقط

 باشد مانند   داشته  معني  وقت  از دو حادثه  اگر يكي ويل
 از   اطالع  و عدم  دو نفر در روزمجعه  از اين  يكي مرگ
   امكان  فرض ، در اين  ديگري  آن  مرگ  بودن  يا پس پيش
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   التاريخ  در فرد جمهول  مرگ  عدم  اصالت يافنت جريان
   است  جاري  وتأخر موت  مرگ  عدم وجود دارد و استصحاب

   است  التاريخ  جمهول  بردن  ارث  آن  مثره  فقهي  در فرض آه
.  

   جاري  استصحاب توان  مني آيد آه  نظر مي  به  اشكايل البته
  .  باشيم مثبت صل ا  به منود مگر قائل

 تأخر   و شهيدين  ، عالمه  طوسي  شيخ  مانند مرحوم اي عده
   جمهول  در طرف  اصل جبريان  را از معلوم جمهول

   مرتتب  را هم  آثارش  آن اند و در پس پذيرفته
   از معلوم  التاريخ  جمهول  بودن ارث(اند دانسته
را    آالم  اين  انصاري  شيخ ، ليكن)  التاريخ

 عمرو  فرمايد تاخر مرگ  و مي موردانتقاد قرار داده
 را   مثبت  آورد مگراصل  بدست توان  زيد را مني از مرگ
   نيز اين  اصول  علم  از عاملان اي ، عده  باشيم پذيرفته

)  هر دو طرف (  در موضوع  تاريخ  به جهل  فرض  را به فرض
 در  ارتباطي اند و هيچگونه  منوده  منود و توقف تشبيه

  .اند  را نپذيرفته  استصحاب  با مبحث  فروض اين

   يك  عدم  دليل  بر يك چنانچه:   خمصص  حكم  استصحاب: پنجم
 در   آن  افراد از حتت  ديگروارد شود و بعضي  خاص دليل
   خاص دليل  آه  شرط  شوند با اين  از زماهنا خارج بعضي

)  امجاع( باشد   ليب ليل باشد يا د  نداشته يا اطِال زماني
   از سپري  باشد، پس  لفظي اطِال دليل  عدم و يا از باب

   مبحض  است زمان  آن  مقيد به  خاص  دليل  آه  معني  زمان شدن
  ، آه  عام  عموم  پديدار شود مرجع  در حكم  آه ترديدي
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  اجلمع«   خواهد بود و يا حكم  است  بروجوب دال
  .گردد ي م جاري » مهماامكن

   يوم  زيدًا يف  التكرم  العلماء و خصوص  اآرم مانند عموم
   زيد در روز شنبه  اآرام وجوب  مورد خاص  در اين اجلمعه

  وجوب  عام  عموم  مقتضاي چون. شود  مي مورد ترديد واقع
   استصحاب باشد و مقتضاي  مي  زيد در روز شنبه اآرام

   در پاسخ  آه  است به در روز شن اآرام  حرمت  خاص حكم
   لفظي  و دليل  عام اند اگر دليل  گفته اي عده

   زمان آل  يف  عامل  آل دار باشد مانند اآرم زمان عموم
 زيد در   اآرام  ووجوب  عام  عموم  مثال  مبانند اين مرجع

 دار   زمان  عام  عموم  خواهد بود و چنانچه روز شنبه
 زيد را   اآرام  حرمت مهچنان و   است  جاري نباشداستصحاب

   .  در روزشنبه  حيت آنيم  مي حكم

   از حيث  خاص  دليل  امجال  از قرض پس:  ما  از ديدگاه ويل
   عام  دليل  آنكه  چه  است  حتمي عام  عموم  به   رجوع زمان

 وجود   درفرض چون.  باشد يا نباشد  ازماني  عموم داراي
   باقي  خاص  حكم  استصحاب  براي يا  اصًال زمينه  زماني عدم
 اطِال   نباشد و فقط  ازماني  عموم ماند واگر داراي مني

 »  عامل  آل اآرم« باشد مانند  آورده  را هبمراه در حكمي
 مثاهلا از   گونه  در اين  است  افرادي  عموم  داراي آه
   عموم  حكمت  مقدمات  و از طريق افرادي  عموم  وضع راه

 نيزاگر در بقاء   صورت شود، در اين  مي  ثابت يازمان
 ترديد   خاص  حكم  استصحاب  زيد بواسط  اآرام  حرمت حكم

   اطِال يك  چون  راهگشا است  اطِال بر استصحاب شودحكومت
   .  اجتهادي  اصل  يك  واستصحاب  است  فقاهيت اصل
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  »   و مسبيب  سبيب استصحاب« 
 بر   آه شومي  مي مواجهه   با دو استصحاب گهگاه  

 و  آهنا را در تعارض  نگاه يكديگر متوقفند و در اولني
 را   بر ديگري  يكي  تقدم  بتوان  چنانچه بينيم  مي تنايف

 و   سبيب  استصحاب  و به  شده  خارج  منود ازتعارض اثبات
   آشنائي شود، براي مي  مبدل  ما است  حبث  موضوع  آه مسبيب

  :  دارمي  مي  بيان بيشرت مثايل

 خواهد   آن  طهارت  حكم  موجب  آه  در آب  متنجس  شي شتشوي
   فرو بردن بشرط( آرد   وجود آب  متنجس پاآي  شرط شد يعين
  و اگر اين.   است  درآن  متنجس و شتشوي )   در آن متنجس
 خنواهد   شود پاك  شسته  غري آر يا جاري  در آب متنجس

   حالت  آه  آب  يك  در آريت مردد شومي  چنانچه حال. شد
  نيز مردد خواهيم  متنجس  در طهارت  او آر بوده قبلي
  .شد

   يقني  آب  را براي اي  سابقه  ما حالت در اينجا چون
 از   آب باشد و طهارت مي  آامل  استصحاب  ارآان دارمي
   ديگر حالت شود، و از سوي  مي  اثبات  اصل طريق

 از   پس  حيت  آن  جناست  به  حكم  ما را به متنجس سابقه
 و   طهارت  يكي  دواستصحاب يعين. آند شستشو وادار مي

  خنست اند استصحاب  قرار گرفته  هم  در مقابل  جناست ديگري
   به  حكم  دوم آند و استصحاب  هر دو مي  طهارت  به حكم

   تعارضات  گونه  اين  رفع منايد براي  هر دومي جناست
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 ساز  چاره  اصلي چنانچه «   آه  است  در ميان اي قاعده
   انديش  چاره  مقابل  اصل  اينكه  ديگر باشد بدون اصل
 اصطالحًا از  آه »    است  مقدم  بردومي  نباشد اويل آن
 تعبري  سبيب  و از اصل  مسبيب  به  دوم  اصل  به  اول اصل
   را براي  متنجس رت، طها  آب  آريت  يعين  سبيب شود، اصل مي

   اثر شرعي  جنس  تطهري شي آند چون ما تعبدًااحراز مي
   بقاء جناست  استصحاب يعين  مسبيب  ، اما اصل  است  آب آريت

  به دارد و حيت  مي  ما باقي  آنرا براي  جناست در متنجس
   متنجس  را هم  آب  و ظرف خود نيز اآتفا ننموده

   است  ساز مسئله  ناظرو چاره بيب س  اصل مناياند، چون مي
 در   مسبيب  اصل گوئيم  خواهد بود و اصطالحًا مي مقدم
   .  است  سبيب اصل طول

   حالت  به  خالف  با وجود گمان استصحاب« 
  »  قبلي
   نقض  آه  استوار است  بر آن  قسمت  در اين سخن  
 و   از وهم  اعم  آيااينجا شك  جائز نيست  شك  به يقيني
   خود را شامل  دائره  يا فقط  است  منطقي  و ظن شك
 را   است  غري يقيني  باشد هر آنچه  اگر اعم شودآه مي

   سابقه حالت  به  خالف  با گمان  و در نتيجه  شده شامل
   .  است  جاري نيز استصحاب

   هر آنچيزي  مراد از شك  آه  است  آن  است  معروف آنچه
   در برابر هر سه  استصحاب  باشدپس ني يق  خالف  آه است
  شود،مدعيان  مي  و جاري قرار گرفته )   ، ظن  ، شك وهم(
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 آهنا   از مجله اند آه  يا زيده  دست  ادعا بوجوهي در اين
   :  توان مي

 را   اعتبار استصحاب  مدرك  بتوان  چنانچه:  امجاع- 1
)  ع(   معصوم از قول  را آاشف  و امجاع اخبار دانست

   است  نيز جاري  خالف  به  با ظن  استصحاب  پس بدانيم
 خود   دليل  اين  ويل  مسئله  در اين وجود امجاع بواسطه

   :   چون  است مورد اشكال

   بتازگي  آه  است  خود از مسائلي  مسئله اين: اوًال 
   آن  طرح مفيد اصوًال به  از شيخ  پيش  و فقهاي  شده مطرح

  توان  فقها را مني  اتفِا مجيع  صورت ند در اينا نپرداخته
  . ادعامنود

 و   تنها امجاعي  نه  مسئله  اين  گفت توان  مي حيت: ثانيًا 
  .باشد  نيزمي  اختاليف  بلكه  نيست اتفاقي

   گونه  اتفِا فقهاء بر اين  ثبوت بر فرض: ثالثًا 
  منود زيرا خودداري  آن  از پذيرش توان  مي استصحاب

   و يا حيت  بايد مدرآي  استصحاب  آه امي بارها گفته
   اين  آه  احتمال  نباشد، و با وجود اين املدرآيه حمتمل

   باشدديگر خود دليل  رواييت  مدرك  داراي استصحاب
  . خنواهد بود  اجرا آن  بر تقويت مستقلي

   نيز نباشد امجاع  مدرآي  امجاع  اينكه بر فرض: رابعًا 
   موجب  آه  اوست  آاشفيت صفت  بلكه  معترب نيست سه نف يف

از   معصوم  از قول  آشف گردد و توانائي  مي اعتبار آن
   .  است  خود سرآغاز سخن  دارد آه  امهيت  امجاع  اين طريق
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 باشد با   عام  اگر از ظنون  سابق  يقني  برخالف  ظن- 2
   است اوتاعتبار دارد متف  بر عدم  خاص  دليل  آه ظنوني

   بر عدم  خاص  دليل آه...)  و   قياسي ظن(مانند 
   است  جاري  استصحاب  صورت وجود دارد در اين اعتبار آن

  .خنواهد شد  برخالف  ظن  به  هم و توجهي

 اعتبار   بر عدم  خاص  دليل  آه  عام در موارد وجود ظن
  ن ظنو ؟ از مجله  است جاري  نيز آيا استصحاب  ندارمي آن
   برد آه  را نام  آن  و امثال  فتوائي  شهرت توان  مي عام

   جريان  به  علماء قائل  ندارد آه  بر منع خاص دليل
 يد از   رفع باشندچون  موارد نيز مي  در اين استصحاب

   سابقه  حالت  برخالف  وجود گمان  بواسطه  سابق يقيني
  عتبار اين ا  بر اعتبار يا عدم  دليلي چون جائز نيست

  .شوند مي  التنقض  شامل  وجود ندارد و مهگي ظنون

  زيرا معناي.   است  نيز خود مورد اشكال  وجه اما اين
 بر   آثار شك  آه نيست  اين  بر اعتبار ظن  دليل فقدان

   ظن  آن  مضمون  آه  است  اين  معنايش  بار شود بلكه آن
خود ندارد با  بر اعتبار   دليل  چون  نيست شرعًاثابت

 منود،   اعتباراستصحاب  اثبات  منيتوان  دليل  عدم اين
  :   منائيم  را ارائه  مثايل  مطلب  شدن  روشن  براي توان مي

   فرد عادل  و يك  داشتيم  لباسي  پاآي  به  يقيني چنانچه
   عدل  شهادت بنابر اينكه( بدهد  آن  جناست  به شهادت

 فرد   آن  شهادت آه) نباشد معترب  واحد در موضوعات
   موجب  فرد عادل  اعتبار شهادت  عدم  ويل آارا نيست هم

 عقد   مالزم  عقد سليب خنواهد شد چون  استصحاب  يافنت جريان



236

   شي آند و نفي  ماعدامني  نفي  شي اثبات (  نيست اجيابي
  ) .آند  ماعدا مني اثبات

   هر آنچيزي  مراد از شك  براينكه  لغت  اهل  توافق- 3
 . نشود  يقني  شامل  آه است

 بكار   يقني  برخالف  روايات  در لسان  شك  اصوًال لفظ- 4
 در   مانند شك  و شايع متعارف  است  امري رود و اين مي

   ....  آن  جتاوز و امثال قاعده

   صحيحه ها روايت  آن  از مجله  آه  در اخبار استصحاب- 5
 و » آخر  بيقني  تنقضه ولكن«  آه آمده   مجله  اين  است زرارة

   آه  ديگر هناده  را در برابر يقيني  يقيني  مجله اين
   گوياي  حرف  و اين  است  حصر مجله جتديد و در نتيجه موجب
   هر آنچيزي  استصحاب  درباب  مراد از شك  آه  است اين
 . باشد  يقيني  خالف  آه است

   مباحث

    و ترجيح تعادل

  »   ادلة عارضت« 
   آه  بودن  رتبه  و در يك  بودن  هم  در عرض  مبعناي تعارض
   از تعارض  سخن  شود وقيت  عرض هم  دو شئي  درگريي موجب
   دو يا چنددليل  آه  معنا است آيد بدين  مي  پيش ادله

   مسئله  در يك  مساوي هاي  و با توانائي  هم در عرض
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   حبث  اين  تفصيل البته. منايند را القاء  متفاوتي احكام
  .شود  مي  تقدمي ذيًال در چند خبش

 دو   خود به  آه:  اجتهادي  دو دليل  ميان  تعارض- 1
  .شود  مي  منقسم قسمت

 ديگر   دليل  ناظر بر موضوع  از دو دليل يا يكي :  الف
   . نيست

   ناظر بر موضوع  از دو دليل  يكي و يا اينكه :  ب
   .  است ديگر دليل

  :  وجود دارد  دالئل  ميان  مجع  براي  راه  سه  خنست در قسم

   :  و عريف  موضوعي  مجع  اول راه

   دو دليل  از آن  يكي  آه  است  در موردي  مجع  نوع اين
   خاص و ديگري)  باشد گسرتده  آن  مشمول هپنه (  عام متعارض

 مقيد باشد و يا   و ديگري  مطلق باشد يا يكي
   خاص  صورت در اين.  باشد  مبني  و ديگري  جممل يكي اينكه

   ارائه  را بر جممل  ومبني  و مقيد رابر مطلق را بر عام
   و يا تقييد و يا تبيني  آهنا را ختصيص و موضوع

  . آنيم مي

   :   داليل  مجع  دوم راه

 و   نص  از دو دليل  يكي شود آه  مي  مطرح  زماني  مجع اين
  ظهور باشد  داراي ديگري
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   پيامرب به شود آه  مي  مشاهده ؛ در روايات  مثال بعنوان
 و »  بالشمس ال تتوضاءباملاء املسّخن« فرمايد   مي عايشه

   بيان  نيز وجود دارد آه  رواياتي در برابر آن
 در »  بالشمس املاء املسخن  بالوضوء من الباس« دارند  مي

  هني( از ظهور  دوم ليل د  بقرينه  امثله اينگونه
   دست  اول دليل )   آفتاب  توسط  شده  گرم  از آب استفاده
  زيرا مهه.  آنيم  مي  عمل دوم  دليل  منت  و به برداشته
 بر ظاهر را   نص  و حكومت  تقدم  اصول عاملان

 وضو  اند، پس  دانسته  فقه   اصول  حكومتهاي ترين ازروشن
   باشد جائز است  شده خورشيد گرم ط توس  آه  با آبي گرفنت

 . اما با آراهت

   :   حكمي  مجع  سوم راه

   دليل  از طريق  دو دليل  ميان  حكمي  ، مجع  مجع  راه سومني
  .  است سوم

   آه  است  در مواردي  اول خبش:   الف  است  خود دو قسم آه
   قبلي  و دو دليل بوده)   دهنده تفصيلي(  مفِصل  سوم دليل
  درباره  آه اند، مانند اخباري  نبوده  تفصيلي حامل
  اي ، دسته  وارد شده  آتاب  اهل  ذبائح  و يا حرمت حليت

  ال تأآلوا من« : گويند مي)  باملضمون( از روايات
  اي  آهنا خنوريد هرگز ودسته  از ذبائح» مطلقًا  ذبائحهم
 از  دن خور» تأآلوا منها  بان الباس« گويند ؛  ديگر مي
  . ندارد  آهنا اشكال ذبائح

 نيز وجود   رواياتي  روايات  دو دسته  در برابر اين
 اگر   دارندبراينكه  و داللت  داده  تفصيل دارد آه



 
239

... ا  شود يا از آهنا بسم  اجنام  ذبح  در هنگام تسميه
  اند خوردن  منوده  تسميه  دهند آه شهادت  يا حيت را بشنومي
  . و االفال ا جائز بوده آهن از ذبيحه

   جائي  را خمتص  روايات  اول  دسته  ترتيب  بدين  آه
   دوم باشد و دسته  نشده  تسميه  آه  دانست خواهيم
   رهني ، و اين  پذيرفته  صورت  تسميه  آه  است درجائي

   روايات  دو دسته  اين  بني  مجع  موجب  آه است  سوم دسته
   . است شده

   متعارض  از دو دليل  يكي  آه  است  آجنائي وم د خبش :  ب
   صورت و در اين .   ديگراست  دليل  موضوع ناظر به

   يكي  حكومت  از طريق  متعارض  دو دليل  آن  بني توان مي
  برقرار منود در اين)  مجع (  توافق  بر ديگري ازدو دليل

  ديگر را حمكوم  و دليل  ناظر را حاآم  دليل فرض
  .نامند مي

   آه  است  آجنائي  حمكوم  دليل  بر موضوع  حاآم  دليل نظارت
 خبشد  ديگر را حمدود يا توسعه  دليل  ناظر موضوع دليل

 تعبد   را بلسان  و حتديد و توسعه  نفي نيز اين
   شدن  روشن ، براي  و در حقيقت  واقع  حبسب دهد نه اجنام
  .گردد  مي  ارائه  چند مثال مطلب

   و در بعضي  مأخوذت  قرآن  ربا از آيات  مطلق رمت ح- 1
   فقيه» الولد و والده الربابني«  آه  وارد شده  هم روايات
   حرمت  بر عدم  داللت   آه  از روايات  دسته  اين بواسط

 مرد   ربا ميان  حرمت  فرزند و پدر و يا عدم رباميان
   مطلق  حرمت دليل  دائره و مهسر او را دارد در حقيقت
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آند   مني  ربا را نفي منايد و نفس  مي را تضييق)  آيه(
   از افراد نفي  دسته  اين را ميان  آن  حرمت بلكه
  .  تعبد  بلسان منايد آهنم مي

 بر  داللت »  االسالم ال ضرر و الضرار يف«    معروف  قاعده- 2
 ضرر شود   منجر به  آه يا حكمي  هر اقدام منايد آه  مي آن
  احكامي  ناظر به  دليل  اين  و آه  وجود نداشته  اسالمدر
   ضرر مكلفني  وجود دارد و موجب  اسالم  در شريعت  آه است
   حكم  تعبد نفي اند و بلسان  شده  وضع مطلق  و بگونه است

 .منايد  مي مطلق

  الطواف« فرمايد  مي  آه  موجود است  رواياتي  دسته- 3
   مناز است  مهان  در آعبه طواف  آه عين م  بدين»  صالة بالبيت
  ، مشاهده است  خمصوص گانه  پنج  ارآان  مناز مهان  آه در حايل

   صالة  موضوع ناظر به)  روايات( ناظر،   دليل  آه آنيم مي
 جا   در اين دهنده  مي  را توسعه  صالة باشند ودائره مي

  نهبيانگر منازبگو( ديگر   و دليل  ناظر حاآم دليل
   آنرا توسع  خواهد بود زيرا موضوع حمكوم)  ويژه
  .خبشد مي

 اخذ   از روايات باشند آه  مي  از ادله اي  دسته- 3
 آهنا را  نامند وموضوع  مي  آهنا را الزام اند آه شده

 از  اي دهد در عده  مي  تشكيل  شيعه  غري مذهب اطِال و زواج
  زوجوهن«  و يا  » وج بالز الُتَترك«  است  آمده روايات اين
 با   زني شود آه  مي سؤال  السالم  عليه  از امام وقيت» ...
 غري   و با روش  منوده  ازدواج  غري شيعي  مذهب روش

   و شرائط  طِال ايشان  آه  در حايل  شده نيز طِال داده شيعي
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 طِال   ادله  و بر اساس  با يكديگر سازگارنيست طِال شيعي
  السالم  عليه  امام شود ويل  مني  حمسوب  مطلقه  زن هنوز اين

 افراد   گونه دارند با اين  مي  بيان  الزام در روايات
 نگذاريد،  مهسر باقي  آنيد و يا آهنا را بدون ازدواج
   صحت  حاآم  مفاد دليل  آه  دريافت توان  مي  دالئل با اين

   فاقد شرائط  زن  طِال آن  اينكه  در عني  است طِالغري امامي
 طِال را موضوعًا   اوليه قاعده  الزام  دالئل  پس  بوده صحت

   نه آهنم  طِال دانسته  را هم  و طِال غري امامي  داده گسرتش
  . تعبدًا   بلكه  واقع حبسب

   دليل  يك  از ديگر موارد حكومت  امر ظاهري  ادله- 5
   حتقق ان عنو  به امر ظاهري  يك باشد آه  ديگر مي بر دليل

 طاهر   شي آل«    طهارت  مانند قاعده  است شرط
   را در صحت  طهارت  آه اي  ادله  به نسبت» قذر انه تعلم حيت
   در حني  واقعي  طهارت داننديعين  مي  شرط  مأمور به عمل
  طهارت  ادله  از حكومت  ، در اينجا پس  است  الزامي عمل

   توسعه  شرط دائره،   واقعي  طهارت  بر ادله ظاهري
 و   واقعي  از طهارت اعم)  طهارت(  عمل  صحت  و شرط يافته
  .گردد  مي ظاهري

   :   فقاهيت  و دليل  اجتهادي  دليل  ميان  تعارض- 2

 مانند   اجتهادي  دليل  يك  بني در مورد تعارض  
 و   شرعي  برائت  ماننداصل  فقاهيت  دليل  و يك خربثقه

   آهنم  است  فقاهيت  بر دليل  مقدم جتهادي ا  دليل استصحاب
   ورود    نه  حكومت ازباب



242

بايد   ورود مي باشد از باب  مي  مقدم  آه  دليلي زيرا آن
   اساس  بربد بر اين  ديگر را تكونيًا ازبني  دليل موضوع
   بر اوست  و حاآم  است  برائت  بر اصل  مقدم خربثقه

   به ، جهل  رفع  حديث مقتضاي   به  شرعي  برائت موضوع چون
   و دليل  خربثقه  به  يافنت  بادست  آه  است  شرعي حكم

   درحكم  مكلف  و جهل  شك اي  مسئله  بر حكم اجتهادي
 تكونيًا   است  شرعي  برائت  اصل  براي  موضوع  آه واقعي
 از   تعبد و تشريع  لسان  را به رود و تنهاآن  مني از بني
  حكومت  قانون  مشمول  مسئله  فرض دارد، پس  برمي ميان
  .  ورود  نه است

  ):  عقلي (  فقاهيت  و دليل  اجتهادي  دليل  ميان  تعارض- 3

  اصل (  فقاهيت  با دليل  اجتهادي  دليل هر گاه  
با يكديگر  در مدلول )   عقلي  مانند برائت عملي

 ورود    قانون  آندو از راه  ميان توان  باشند مي متعارض
   عقلي  برائت  منود، زيرا موضوع  رابر طرف  و تعارض مجع
   آه اجتهادي  و با وجود دليل  است  بالبيان  عقاب قبح

   اصل  موضوع  تعبدًا است  مكلف  ظين خود بيانگر وظيفه
  .شود  مي  برداشته حقيقتًا از ميان  عقلي برائت

   و ديگري ي شرع يكي (  فقاهيت  دو دليل  ميان  تعارض- 4
  ) عقلي

 هر دو   آه  عقلي  برائت  با اصل  استصحاب چنانچه  
   استصحاب تقدمي.  باشد باشندمتعارض  مي  فقاهيت از ادله
   زيرا با وجوداستصحاب  حكومت  نه  ورود است از باب

   يك  آه ماند، مهانگونه  مني  باقي  موضوعي  عقلي  اصل براي
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 را   فقاهيت  اصل شد و موضوع مي   وارد عمل اجتهادي دليل
  داشت  برمي از ميان

 هر دو   آه بشرطي (  فقاهيت  دو دليل  ميان  تعارض- 5
  ) باشند شرعي

   شرعي  مانند دو اصل  فقاهيت  دو دليل چنانچه  
   داشته  و تعارض تنايف  با هم  شرعي  و برائت استصحاب

   بشرط  حكومت  از راه توان  مي  صورت باشند در اين
 ديگر باشد و   دليل  موضوع  از آهنا ناظر به يكي اينكه
  . منود  اجياد آندمجع  يا حمدوديت  توسعه در آن

  .  پيوسته  هبم  دو استصحاب  ميان  تنايف- 6

   دو اصل  ميان در تعارض)  ره (  انصاري  شيخ مرحوم  
   اصل  تقدم  گذشت  مفصل بگونه  آن  بيان  آه  و مسبيب سبيب
  دليل داند، چون  مي  حكومت  را بر اساس  بر مسبيب سبيب
   تعبد مرتفع  بلسان  مسبيب  را در اصل  موضوع  سبيب اصل
    و حقيقي واقعي  بلسان منايد نه مي
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  :  و غري حمرزه  حمرزه  دو اصل  ميان  تنايف- 7

   حمرزه  شود اصل  واقع  تعارض  دو اصل  ميان چنانچه  
   زيرا در اصول  حكومت  ازباب  است  مقدم زهبر غري حمر

   در مقام  آهنم  است  واقع  مبنزله  مؤذي  تنزيل حمرزه
   وجود ندارد، بلكه  تنزيلي  غري حمرزه  در اصول ويل عمل

   شك  هنگام  فرد مكلف براي  عملي  وظيفه تنها حمدود آردن
   است قدم م  بر غري آن  حمرزه  اصول  اساس باشد، بر اين مي
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  تتميم
  » خامته«

   در ضمن  را آه  تكميلي  حبث  يك دامن  مي  الزم در پايان
   دارمي  را بيان  داشتيم هايش واژه  تعريف  نياز به مباحث
   درفن ها و اصطالحات  واژه  قراردادن  آه  تذآر است قابل
   فقه  اصول  در علم  خبش  آن  ابداع  نشانه  فقه اصول
فرمودند   نيز مي هاوسن  پرفسور لگن ، چنانچه نيست

   آه  است  مباحثي  مهان  يا لينگوستيك  زباني  حتليل فلسفه
 ،   شده  بيان  تفصيلي  بصورت  اصول  علم  الفاظ درمباحث

  . است  باب  از اين  نكته تذآر اين

   و ختصص  ، ورود با ختصيص  حكومت  چون  اصطالحاتي  وضع آه
   شيخ  القدر جناب  انديشمند عظيم كر وفقيه متف توسط

   اصول تاريخ  در طول  عظيمي  حتول آنچنان)  ره ( انصاري
   علما و انديشمندان  تاآنون  اجياد منود آه  شيعه فقه

   آن  و پريامون  جسته  هبره از آن  فقه  در علم اسالمي
  . اند  آراسته  بزيور قلم  هم  گرانقدري آتاهباي

   اصطالحات  اين  پيدايش  از زمان  مناند آه  ناگفته البته
تر   دقيقرت و فين  از هريك  و تعريف  بيان  نوع تاآنون

   بيان  آخرين شود چكيده  مي  اينجا ارائه  و آنچه شده
  .باشد فِو مي هاي از واژه

  :   و ختصص ، ورود، ختصيص  حكومت هاي  واژه تعريف
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 پديد   فِو زماني هاي  واژه ا به و نياز م  حبث اصوًال اين
   تزاحم  يا هبرت بگوئيم تعارض  با هم  دو دليل آيد آه مي

   نظارت  آهنا بر اساس  يا تعارض  صورت منايند در اين
   يا هيچكدام  بر موضوع  و يا نظارت  يكديگر است برحكم
  .شود مي  شكل  بدين  تقسيم ، پس
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 ديگر   دليل  ناظر بر حكم  دليل  ـ يا يك1   
  ختصيص:  است

  يا موضوع    
 )ورود(برد   مي را از ميان

 ـ 2   با يكديگر  دو دليل  تعارض در هنگام  
  ديگراست دليل ناظربرموضوع دليل ويايك

و يا     
 :منايد مي  و تصديق  را توسعه موضوع

 ) ومتحك(  

   و نه  ناظر هر حكم  نه  دليل  ـ و يا يك3   

 ) ختصص: (  ديگر است  دليل ناظر بر موضوع

 :  مطلب بيان

   دليل  حكم  به  نسبت  يكي  آه  ـ اگر دو دليل1  

  اآرم«: باشد مانند  مفهومي ديگر ناظر و مهسو از جهت

   اينكه  در عني يعين»   زيدًا العامل التكوم«و » العلماء

   علما صادر شده  بر اآرام  عمومي و فرمان  است زيد عامل
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  آند آه مي  منع  بويژه  زيد عامل  از اآرام  دوم  فرمان ويل

  .اند  ناميده  را ختصيص  حكمي  خروج اين

 ديگر   دليل  موضوع  به  نسبت  يكي  آه  ـ اگر دو دليل2

  ارضتع: بربد مانند  آنرا از ميان  و موضوع ناظر بوده

)   فقاحيت اصل (  و يا شرعي  عقلي  با اصل  اجتهادي دليل

   قطع  اجتهادي  دليلي  و موضوع  است  فقاهيت  اصل موضوع آه

   شك  به  نوبت  و يا ظن  با وجودقطع  آه  است و ظن

   رااجازه  فقاهيت  دليل  موضوع  اجتهادي  دليل رسد، پس مني

،  بطور مثال. آند  مي وضوع م دهد و اصطالحًا رفع بروز مني

   و چه  عقلي  چه  فقاهيت  اصل براساس  اهلالل دعا عند روية

  گويدعقاب  مي  عقل  چرا آه  نيست  باشد الزم شرعي

  گويد در زمان  مي  هم  و شرع  است  و زشت  قبيح باالبيان

 با وجود  ، ويل  آن  را جاري  وجوب  وعدم  حليت  اصل شك

 آندو  موضوع  يا روائي  قرآني  دليل  يعين  اجتهادي دليل

 و   وارد شده  بيان رود چرا آه  مي  باشد از ميان  شك آه

   وجود دليل  عدم  از باب  هم  وجوب  وعدم  حليت اصل

  دليل(باشد  مي  در ميان  دليل  اينك  هم ، آه بوده
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 در   فقاهيت  دليل  به  اجتهادي  دليل  نسبت پس)  اجتهادي

  .  ورود است موضوع  وحدت گامهن

   دليل  موضوع  به  نسبت  يكي  آه  ـ و اگر دو دليل3

  : ياحمدود منايد مانند  و آنرا توسعه ديگر ناظر بوده

   ربا است  حرمت  قطعي  حكم در قرآن»  الربا حرم« ـ  الف

  در اين»  الولد و والده الربابني«گويد   مي  روايت آه

   آه  در ربا در حايل  است طِال حرمت ا  آيه  موضوع حال

 پدر و   بني اي  هر معامله  بودن  ربوي  نفي درروايت

   را در حمدوده قرآني  حرمت  دائره منايد يعين فرزند را مي

   مهان  آن  نتيجه  البته آه. آند  مي پدر و فرزند آوچك

   ناميده  در تضييق  اصطالحًا حكومت خواهد بود ويل ختصيص

  .شود مي

 و   با ارآان  مسلم  فريضه  يك بعنوان»   الصالة اقم« ـ  ب

   بالبيت الطاف « شده  گفته  در روايات  منحاز آه شكل

يابد   مي  مناز توسعه  ادله  موضوع  دليل با اين»  صالة

 مناز را   شكل شود ولو اينكه  مي  حمسوب  صالة هم  طواف يعين
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   حكومت  هم  برموضوع ارت نظ  اين  نام  باشد آه نداشته

  .   است در توسعه

 ديگر   بر دليل  حاآم  دليل  يك  در هر صورت پس  

  .  آن  ياتضييق  موضوع  توسعه  به  حالل است

   نسبت  و نه  حكم  به  نسبت  نه  يكي  آه  اگر دو دليل- 4

   با آن  و ارتباطي نبوده  ديگر ناظم  دليل  موضوع به

  : ندارد مانند

و »   الصالة اقم«و يا »  مخرًا التشرب«و »  العلماء آرما«

   و نظارتي و تعارض  تالقي  گونه  هيچ آه»   الزآوة آتي«

 ندارند را   در موضوع  و چه  در حكم بر يكديگر چه

  .گويند ختصص
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 » تشكر«

   از استاد گرانقدر فخر عامل دامن  مي در اينجا الزم

  جمتهد توانا و فقيه  نوانديش القدر و  جليل ، عامل شيعه

 تقدير   منوده  و مسلمني  اسالم  خود را وقف  مهواره عصر آه

   و برترين  هبرتين  سال  سه  طي  و از اينكه وتشكر منامي

 را در اختيار حقري  خويش  علمي ها و استنباطات آموخته

  .  را دارم  امتنان قرار دادند آمال

 از   يكي  جناتي  حممد ابراهيم  شيخ  حاج  اهللا  آية حضرت

   جنف  علميه  حوزه  فقاهت آمسان  و پرفروغ  تابناك هاي چهره

 از  الزم  چكيده  سال  سه  اين  در طول  مقدسه  و قم اشرف

 را در   آاربرد داشته  در فقه  آه  فقه  اصول مباحث

  . قرار دادند  جانب اختيار اين

   وفقه اللهم(   

  )  النا مو و وفقنا حبق

     جعفر االردبيلي الراجي  

      مقدسه قم  
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  1374خرداد   
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