
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلخیص نموداری

 حلقه ثانیه
(ره)شهید سید محمد باقر صدر   

 

 

 

 

 

صبوری فیروزآبادیمحسن   

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

. بین الطاهرینیالحمد هلل رب العالمین و صلی هللا علی سیدنا و نبینا محمد و آله الط

.و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام یوم الدین  

 

:مقدمه  

اصولی است که توسط فقیه کتابهای  یکی از شناخته می شود،" حلقات"که در مجامع حوزوی با نام  "دروس  فی علم االصول"کتاب 

در این دوره . و با هدف اصالح سیستم آموزشی حوزه، نگاشته شده است( ره)آیت هللا العظمی شهید سید محمد باقر صدر  معاصر؛

در . و در طی سه حلقه پیاپی ارائه گردددر قالبی درسی و منظم طالب، ز امنسجم اصولی تالش شده است که تمامی مباحث مورد نی

نواندیش حوزوی را به تالیف در این عرصه کشانده است، نگاه دقیق و انتقادی ایشان به سیستم  واقع آن نکته اساسی که این عالم

در اینجا به نظر می رسد که  اشاره ای کوتاه و مجمل به برخی از این اشکاالت، ضرورت تحول در این . می باشد آموزشی موجود

البته پیش از بیان نواقص و اشکاالت موجود، تذکر این نکته ضروری است که هدف نگارنده از . دهدرصه را به خوبی نشان می ع

چرا که اتقان و عمق . بیان این نواقص، ایجاد خدشه در موقیعیت علمی کتابهای ارزشمندی همچون رسائل و کفایة االصول نیست

فی در مقابل مقام علمی و دقت بی اندازه مولفان عظیم الشان این باعث می شود که هر انسان با انصا هامطالب موجود در این کتب

و لذا وجود همین نکات قوت باعث شده است تا این کتابهای ارزشمند در طول سالیان متمادی نظر برنامه  .کتب، سر تعظیم فرود آورد

شدن یک کتاب به متن  کات مثبت برای تبدیلنباید گفت که تنها داشتن این  با این همه. ریزان دروس حوزه را به خود معطوف سازند

:و اما برخی از نواقص موجود در سیستم حاضر. آموزشی کافی نیست  

یک از نکات مهم در سیستمهای آموزشی رعایت ارتباط میان متون  عدم وجود هماهنگی ساختاری و محتوایی میان کتابها؛( الف

با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب موجود در  لکن. ح علمی و محتواییتبویب و چه از نظر سط نوع چه از حیث ساختار و. است

که بر اساس قطع، ظن و شک پایه  –به عنوان نمونه ساختار رسائل . هماهنگی میان آنها به خوبی روشن می شود کتب، میزاناین 

سطح محتوا نیز این ناهماهنگی آزار  راز نظ. با تبویب موجود در کفایه، اصول مظفر و الموجز همخوانی ندارد -گذاری شده است

در واقع هر کدام از این مولفین بزرگوار کتاب خویش را بر پایه آخرین و مترقی ترین نظریات اصولی موجود در زمان . دهنده است

کتابها کامال  خود نگاشته اند و لذا با توجه به فاصله زمانی موجود میان نگارش این متون، عدم وجود هماهنگی میان سطح علمی این

( ره)و کتاب اصول مرحوم مظفر ( ام هللا ظله الوارفاد)به عنوان نمونه کتاب الموجز شیخنا االستاد عالمه سبحانی . طبیعی می باشد

لکن طبیعتا کتابهای . نگاشته شده است... با توجه به نظریات مترقی معاصرینی همچون مرحوم نائینی و شیخ محمد حسین اصفهانی و

امروز دیگر در دروس خارج نظرات بزرگانی . و کفایه نهایتا منعکس کننده آخرین نظریات موجود در زمان خویش هستندرسائل 

عمده مباحث خارج اصول را طرح نظرات حضرات نائینی، آغاضیاء عراقی، مرحوم . مطرح نیست.. همچون صاحب فصول و

این نظریات مترقی چنانچه طالب معظم در مرحله مقدمات و سطح با  با این وصف،. در بر می گیرد... و( ره)خوئی، حضرت امام 

.آشنا نشده باشند، در فهم بحوث خارج دچار مشکل خواهند بود  

. تبویب غیر صحیح مباحث؛ اساسا کارکرد علم اصول آن است که موجب توانایی طالب علم فقه در استفاده استنباطی از ادله گردد( ب

به چند جهت بحث احتیاج مبرم " سنت"به عنوان مثال ما در . این علم معطوف به مباحث عمومی ادله باشد پس الزم است که تمام دقت

هر کدام از این جهات در یک باب  ،لکن در تبویب موجود. بحث از اصل صدور، جهت صدور، اصل ظهور و حجیت ظهور: داریم

بحث از اصل صدور را در امارات و در : مثال. ل نمی گیرداز اصول بررسی شده و ترابط میان این ابحاث در ذهن مخاطب شک

جهت ظنی  -، بحث حول حجیت ظهور را بهرا در مباحث الفاظ، بحث از اصل ظهور .. ضمن مباحثی همچون خبر واحد، شهرت و

ر این، بسیاری عالوه ب. و اساسا درباره جهت صدور جایگاه مشخصی دیده نشده است مطرح نموده  در بخش امارات - بودن داللت

نوع تبویب باعث می  ،مثال در همین مباحث فوق. مورد بحث قرار نگرفته و مغفول واقع می شود ،از مطالب الزم در این نوع تبویب

شود که هنگامی که از اصل صدور بحث می شود تنها دلیل ظنی الصدور مورد توجه قرار گرفته و دلیل قطعی الصدور نهایتا به 



و یا . امارات و ظنون اتفاق می افتد بخش تا حدی اندک مورد بحث قرار گیرد که این به علت طرح این مبحث در صورت طردا للباب

البته وضع .... و یا . مغفول واقع می شود" نص"در بحث از اصل ظهور تنها از داللت ظنی بحث می شود و داللت قطعی یا بحث از 

تنها در قالب مبحث " کتاب"سنت نیز وخیم تر است چرا که در سیستم حاضر، بحث از از   -کتاب، اجماع و عقل: یعنی – سایر ادله

نیز به صورت " اجماع"بحث از . در بخش امارات مطرح شده و بقیه مباحث مربوطه مغفول گذاشته شده است" حجیت ظواهر کتاب"

بقیه اقسام اجماع در همان بخش به صورت مجمل در بخش امارات آورده شده و به " اجماع منقول به خبر واحد"محدود و تحت عنوان

 شیخ محمد حسین و اما وضعیت در مباحث عقلیه از همه وخیم تر است چرا که اساسا  تا پیش از مرحوم.  اشاره شده استتنها 

در  -...ضد وواجب،  مقدمه: مانند –مباحث عقلیه، باب جداگانه نداشته اند و لذا در کفایه تنها برخی از مباحث عقلیه  (ره) اصفهانی

البته مرحوم مظفر به تبعیت از استاد  .و از باقی مباحث مهم پیرامون دلیل عقلی خبری نیست الفاظ مطرح گردیده  ضمن مباحث

. مباحث عقلیه را در یک باب مستقل مطرح نموده اند -مرحوم اصفهانی –خویش   

 

همان گونه که در کتب آموزشی امروزی مشاهده می شود رعایت عدم رعایت الزامات متن آموزشی در کیفیت طرح هر بحث؛ ( ج

اجتناب از افراط در مطرح نمودن مباحث استطرادی،  پرهیز از اغالق در متن، رعایت سیر منطقی در طرح بحث،: اموری مانند

ر متن آموزشی می موجب نتیجه بخش بودن هر چه بیشت... اطمینان از اطالع مخاطب نسبت به مبادی تصوری و تصدیقی مطلب و

به راستی چه ضرورتی دارد که طالب  .لکن با تاسف فروان این امور در کتابهای رسائل و کفایه مورد توجه قرار نگرفته است. شود

 عزیز ما بخش اعظم وقت خود را در بهترین اوقات نشاط و استعداد، صرف استخراج محتوای اصولی از متن پیچیده کفایه نمایند؟

 متوجه مصنف نیست و مشکل از سوی ماست که یک کتاب  را از موضع استفاده خود خارج و ،خی موارد اشکال موجودالبته در بر

علوم در  "یمنته  "کتاب کفایه را برای مخاطب ( ره)مرحوم آخوند : عنوان نمونهبه  .آموزشی نا متناسب با آن انتقال داده ایمجایگاه  به

 مخاطب ایشان و لذا. نیز اشعار به همین مطلب دارد" کفایة االصول"نامگذاری کتاب به  اینکه کما". متوسط"اصول نوشته اند نه طلبه 

.مطلع فرض نموده اند مبادی و مقدمات بحث، کتاب را نسبت به برخی  

مجموعه اشکاالت فوق باعث می شود که نوع طالب گرانقدر، پس از گذراندن هفت سال نفس گیر و صرف وقت فراوان بر روی 

نداشته  اصول هنوز آمادگی الزم را جهت ورود به بحث خارجعالوه بر عدم رسیدگی به عرصه های الزم دیگر، چهار کتاب مفصل، 

مضافا اینکه  با توجه به این برنامه اصولی طوالنی و کم نتیجه، طالب عزیز فرصت پژوهش در عرصه های الزم و هم  .باشند

ه مقدمات و لب اصولی در مرحللوم است که تا مطاو معرا پیدا نخواهند کرد؟  -...یه، رجال وقواعد فقه: مانند –عرض با علم اصول 

حضور طوالنی در دروس خارج ثمر بخش و تا مقدمات الزم مورد اشاره در علوم دیگر فراهم نگردد، د، سطح به خوبی روشن نشو

در استنباط نظامات فقهی مورد طوالنی، به بکارگیری این مقدمات با این اشتغاالت پس کی نوبت  از همه اینها که بگذریم،.نخواهد بود

سنین باال به درجه اجتهاد می  نیاز جامعه خواهد رسید؟ آیا طالبی که نهایتا با زحمت فروان و با تمحض بر این مقدمات متعدد، در

برفقهی را خواهند داشت؟ آیا الزم نیست پیچیده و زمانبکارگیری قوه اجتهاد خود در تخصص های وتوان  فرصت  رسند، اکنون دیگر

ای که طالب در همان سالهایی که مشغول فراهم نمودن مقدمات اجتهاد هستند، مطالعات و تحقیقات خود را در یکی از عرصه ه

 تخصصی آغاز نمایند؟ 

دوری از اشکاالت  توا ووه بر اتقان و استحکام در محامروز سیستم آموزشی حوزه محتاج متونی است که عال نتیجه بحث آن که

از این رو بسیاری از بزرگان و محققان حوزه . تناسب داشته باشد مذکور، با برنامه های کالن حوزه و انتظارات جهان امروز از آن،

کن ل .جایگزین خوبی برای کتابهای رسائل و کفایه باشددر زمان حاضر می تواند ( ره)ات شهید صدر که کتاب حلق اعتقاد وثیق دارند

معالم : مانند –بر این مبنا بوده که طالب بالفاصله پس از خواندن یک کتاب ابتدایی اصول ( ره)از آنجا که برنامه مرحوم شهید صدر 

و بدون نیاز به کتابهای دیگر وارد این حلقات سه گانه شوند، به نظر می رسد که طالبی که حد اقل تا اصول مظفر پیش رفته اند،  –

لکن از آنجا که این سه حلقه پیوستگی خاصی با یکدیگر داشته و . خواندن حلقه ثانیه به صورت مبسوط نداشته باشند دیگر نیازی به

، مرور حلقه ثانیه به صورت اجمالی و بدون پرداختن به متن، مفید به برخی از مطالب در حلقه ثانیه مقدمه فهم مباحث حلقه ثالثه است

.ثالثه آن هم با تدقیق و تامل الزم، ضروری می باشدحضور در درس حلقه پس از این مرحله، البته . نظر می رسد  

جلسه درسی ظبط شده است  62در قالب که  –آن ست نموداری از حلقه ثانیه که با استفاده از فایلهای صوتی ا متن حاضر خالصه ای

.فوق را ان شاء هللا تامین خواهد نمودهدف  –  

    



 وصل االتعریف علم 

 

 لحکم الشرعیعد الممهدة الستنباط االعلم بالقوا: تعریف مشهور -الف    

یَّة   ُحیِّیُتم   إ ذا و  » آیه شریفه از  :که فقیه می خواهد به عنوان مثال هنگامی: توضیح یُّوا ب ت ح  ن   ف ح  س   ب أ ح 

ها ن  وها  أ و   م  وجوب رد تحیت را استفاده کند، باید از دو قاعده ظهور صیغه امر در وجوب و 1«ُردُّ

می شود این دو قاعده آماده شده اند تا ما را در طریق  چنان که مشاهده. حجیت ظواهر استفاده کند

.استنباط یاری کنند  

مالک حقیقی دخول یا عدم دخول مسائل مختلف تعریف یک علم باید : اشکال اول بر تعریف فوق

لذا . غرض مذکور را تأمین نمی کند« الممهدة»این در حالی است که قید . را در آن علم، بیان کند

العلم بالقواعد التی تقع فی » : مذکور را اصالح نموده وچنین گفته اند ن تعریفبرخی از اصولیو

.«طریق االستنباط   

هر دو تعریفی که تا کنون ارائه گردید، یک اشکال مشترک دارند و آن عدم مانعیت : اشکال دوم

« ید ظهور کلمه صع: مانند» از اغیار است چرا که این دو تعریف مسائلی چون مسائل علم لغت 

.را نیز شامل می شوند  

 .العلم بالعناصر المشترکه فی عملیة االستنباط(: ره)تعریف مصنف  -ب    

 استنباط تمام عناصری که صالحیت دخالت در« المشترکة»ن تعریف با آوردن قید در ای: توضیح

ام مختص به برخی از احک [ظهور مفردات: مانند] دارند، داخل و عناصری که را تمام احکام

.هستند، خارج می شوند  
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  62: النساء 



 ملضلع علم االوصل  و فائدته

 

که موضوع « کلمه عربی»: مانند. ) ما یکون جامعاً بین موضوعات مسائله: موضوع علم

 (علم نحو است 

 

 :موضوع علم اصول اقوال پیرامون

   .باشدمی ( کتاب، سنت، عقل و اجماع: یعنی) ادله اربعه موضوع این علم، :متقدمین -الف   

به عنوان . تمامی موضوعات مسائل علم اصول را در بر نمی گیرد« ادله اربعه»عنوان : اشکال

می باشد یا موضوع امارات اموری  «حکم»مالزمات،  مسائل در مباحث عقلیه موضوع: مثال

همچنین موضوع اصول عملیه، شک می باشد و .شهرت، خبر واحد یا اجماع منقول هستند: مانند

.بر هیچ کدام از اینها صادق نیست« ادله اربعه»عنوان   

موجب شده است تا برخی از اصولیون اساسا لزوم وجود موضوع واحد را در فوق اشکال  -ب   

.علم اصول انکار کنند  

کل ما یترقب ان یکون دلیالً و »: موضوع علم اصول عبارت است از: مرحوم مصنف -ج   

  «.اطعنصرا مشترکاً فی عملیة االستنب

 

  فائده علم اصول

:عناصری که در استنباط حکم دخالت دارند دو گونه اند:مقدمه  

روایتی که در رابطه با آن : مانند) عناصری که اختصاص به آن مسئله خاص دارند  -الف   

(مسئله خاص وارد شده است   

حجیت : مانند) رند عناصری که عالوه بر آن مسئله در استنباط احکام دیگر نیز دخالت دا -ب   

( خبر واحد  

بدیهی است که دسته اول از عناصر، در علم فقه و هنگام بررسی حکم آن مسئله، مورد بررسی 

بر این اساس می .اما  محل بحث از دسته دوم از عناصر، در علم اصول می باشد. قرار می گیرند

.در مطلق استدالل می باشد که نقش علم اصول در استدالل فقهی مانند نقش علم منطق: توان گفت  



 و تقسیمه شرعیالحکم ال

 

.هو التشریع الصادر من هللا تعالی لتنظیم حیاة االنسان و توجیهه: حکم شرعیتعریف   

 

:تقسیم حکم شرعی  

وجوب پرداخت نفقه به : مانند. ) التی تتعلق بأفعال االنسان و لها توجیه عملی مباشر: تکلیفی   

 همسر

(زوجیت : مانند. ) لیس لها توجیه عملی مباشرالتی : وضعی     

 

: مانند) .در بسیاری از موارد حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی واقع می شود: نکته

.یت که موضوع برای وجوب نفقه است زوج  

 

 

 :مراحل حکم تکلیفی

 

:که خود سه مشتمل بر سه مرحله است .مرحله ثبوت است:مرحله اول  

مالک -الف  

ارده -ب  

اعتبار -ج  

 

 

است که به دو صورت  [یا اعتبار] مرحله ابراز اراده این مرحله.مرحله اثبات است: دوممرحله 

:انجام می شود  



(ارید منکم کذا ) ابراز خود اراده : الف  

َّ   و  » آیه شریفه : مانند. ) ثبوت انجام شده استابراز همان اعتباری که در مرحله  -ب ل ى هلل   ع 

ت   ح جُّ  النَّاس   ی  ( 2« ال ب    

 

مالک و اراده در مرحله ثبوت، دو عنصر ضروری هستند و از آنها به مبادی حکم تعبیر : نکته

در این مرحله ضروری ( که به تعبیری نفس حکم است ) اما وجود عنصر اعتبار . می شود

. نیست  

 

:احکام خمسههر کدام ازمبادی   

ن اراده شدیدهمصلحت ملزمه و به تبع آ       وجوبمبادی   

  مفسده ملزمه و به تبع آن مبغوضیت شدیده  حرمت     مبادی 

مصلحت غیر ملزمه و به تبع آن اراده ضعیفه  استحباب     مبادی   

مبغوضیت غیر ملزمه و به تبع آن مبغوضیت ضعیفه  کراهت     مبادی   

یت و ارادهعدم مبغوض تبع آن به تساوی مصلحت و مفسده و       اباحه مبادی   

 

:به دو معنی استعمال می شود اباحه  

.است پنجمین قسم از اقسام احکام خمسه: به معنی االخص                   

.و اباحه به معنی االخص می باشد شامل کراهت، استحباب: معنی االعم به                   

 

(:ی قسمیه ل  بک ) اباحه   

 .         مصلحت بودن ترخیص است ،مالک در جعل آن: اقتضایی -الف                

.    عدم المالک است ،مالک در جعل آن: ال اقتضایی -ب                  

                                                           
2
  79: آل عمران 



 

. ، در شیء واحد محال است -متحد باشند یا مختلف  اعم از آنکه جنساً  -اجتماع دو حکم : نکته

-به اجتماع مثلین  رحله مالک، منجرم محال نیست اما در این عمل زیرا هر چند در مرحله اعتبار

می   -در صورتی که جنسا مختلف باشند  - اجتماع ضدین و یا -اگر دو حکم جنسا متحد باشند

.شود  

 

 

. ان الواقعة ال تخلوا من حکم: قاعدة  

از آنجا که پروردگار متعال نسبت به تمامی مصالح و مفاسد وقایع مختلف آگاهی دارد، لطف : دلیل

البته این حکم . ایجاب می کند که در همه امور بشر احکام متناسب با آن را تشریع نمایدبی نهایتش 

.تأکید و تأیید می نمایند عقل را نصوص فراوانی  

 

  حکم شرعیتقسیمات 

 

 :حکم

مؤدای خبر : مانند. قکل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسب  : واقعی -الف

 . متواتر و اجماع

مؤدای امارات و      قکل حکم افترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسب  : یظاهر -ب

  .اصول

 

 

 

 

 



 :حکم ظاهری

 

المرتبط بکشف دلیل ظنی معین علی نحو  یکون کشف ذلک الدلیل هو  الحکم الظاهری -الف

 .حکم ظاهری به وجوب عمل به خبر واحد :مانند. المالک التام لجعله

 .را اماره می نامند دلیل حکمدر موارد مذکور، : نکته

  

اصالة الحل و قاعدة  :مانند. بعین االعتبار نوع الحکم المشکوک الذی اخذ فیه الحکم الظاهری -ب

 .الفراغ

 .دلیل حکم فوق را اصل می نامنددر موارد فوق، : نکته

 

 

 :خود دو گونه است( می باشد مؤدای اصلکه )قسم دوم از حکم ظاهری 

 

 .اصالة الحل  :مانند. یوخذ ای کشف معین بعین االعتبار فی مقام جعله الذی لم -الف

 .اصلی را که دلیل بر حکم فوق می باشد، اصل غیر محرز می نامند: نکته

 

لکن ال بنحو  یکون هو المالک التام فی جعله  الذی اخذ کشف معین بعین االعتبار فی مقام جعله -ب

 .قاعدة الفراغ: نندما .بل منضماً الی نوع الحم المشکوک

  .می نامند -یا اصل عملی تنزیلی -اصلی را که دلیل بر حکم فوق می باشد، اصل محرز : نکته

 

اما با توجه به اینکه احکام . سابقاً گفته شد که اجتماع دو حکم در یک مسئله محال است: نکته

 .واقعی و ظاهری سنخاً متفاوت هستند، اجتماع آنها محال نیست

 



 

 :عی به دو صورت جعل می شودحکم شر

 

موضوع  فرضی افراد حکم، به نحو قضیه حقیقیه     در این نوع از تشریع، هنگام جعل -الف

 .(به وجود بیایند خواه در هنگام تشریع حکم در خارج موجود باشند یا در آینده. ) لحاظ می شوند

 

حکم، افرادموجود از موضوع  به نحو قضیه خارجیه     در این نوع از تشریع،هنگام جعل -ب

 .لحاظ می شوند

 

 

 تنلیع البحث

 

هنگامی که فقیه جهت استنباط احکام به ادله رجوع می کند، گاهی برای او دلیلی ایفت : مقدمه اول

اما اگر . به این قسم از ادله، ادله محرزه گفته می شود. می شود که کشف از حکم شرعی می کند

غ ادله ای می رود که تنها موقف عملی مکلف را در قبال آن مسئله چنین دلیلی یافت نشد به سرا

پس بخشی از . می نامیم( اصول عملیه ) این نوع از ادله را ادله غیر محرزه . روشن می سازد

 .علم اصول به بحث از این دو نوع دلیل، اختصاص می یابد

 

نجر به قطع عی می شود یا مهر استدالل شرعی یا منجر به قطع به حکم شراز طرفی : مقدمه دوم

از طرف دیگر در مباحث اصولی نیز معموال نسبت به نتیجه بحث، قطع حاصل . به موقف عملی

پس الزم است که پیش از بحث از ادله ودر ابتدای مباحث، در رابطه با حجیت قطع . می شود

 .بحث شود

دو دلیل که یکی محرز و از آنجا که گاهی میان دو دلیل محرز یا غیر محرز، یا : مقدمه سوم

که در پایان مباحث، بحثی  دیگری غیر محرز است، تعارض پیدا می شود، الزم به نظر می رسد

 .مستقل پیرامون تعارض ادله مطرح گردد

 



 :با توجه به مطالب فوق مباحث اصولی در قالب زیر ارائه می گردد

 

 حجیت قطع -الف

 ادله محرزه -ب

 ادله غیر محرزه -ج

  ض ادلهتعار -د

 

 

 قطعال حجیة

 

 :خصوصیات قطع

 .ثبوت آن برای قطع بدیهی است و اساساً کاشفیت عین قطع است: کاشفیت -الف

 ثبوت این خصوصیت نیز برای قطع بدیهی است و اثر تکوینی قطع می باشد: محرکیت -ب

بر خالف دو خصوصیت فوق تنها این خصوصیت در راستای غرض اصولی می : حجیت -ج

 .لذا در مباحث ذیل در رابطه با آن بحث خواهد شد. باشد

 .می باشد منجزیت و معذریت حجیت به معنای همان: نکته

 

 

 

 

 

 



 :قطع دو بحث مطرح است در رابطه با منجزیت

 

برای قطع      در این رابطه معموال گفته می شود که معذریت  چگونگی ثبوت منجزیت: بحث اول

اما مرحوم مصنف این .( سوزندگی که الزمه ذات آتش است: دمانن) الزمه ذات قطع می باشد 

 :نظریه رد نموده و بیان دیگری دارند

از طرفی منجزیت اختصاص به قطع به اوامر مولی دارد و شامل (: ره)توضیح نظریه مصنف 

پس می توان . می باشد( من له حق الطاعه ) از طرف دیگر معنای مولی . قطع نمی شود مطلق

ان القطع بتکلیف من یجب امتثاله، یجب : ) ل قول به منجزیت قطع، چنین می باشدمحص  : گفت

چنان که مالحظه می شود  در این قضیه، درمحمول چیز تازه ای اثبات نشده و همان (. امتثاله 

در نتیجه تا اینجا نمی توانیم حدود و چگونگی . فرضی که در موضوع بود تکرار گردیده است

مولویت موال و با توجه به نظریه اما با مراجعه به حدود و دائره .دست آوریم منجزیت قطع را به

،معلوم  -که مولویت موال را در هر انکشافی اعم از قطع، ظن و احتمال نافذ می داند -حق الطاعه

لذا مرحوم  .می شود که منجزیت از لوازم قطع نیست بلکه از لوازم مطلق انکشاف می باشد

قاعده جدیدی تأسیس نموده و  -در مقابل قاعده مشهور  قبح عقاب بال بیان – مصنف بر این اساس

 .نامیده اند« حق الطاعة» آنرا قاعده 

دلیل اینکه ورود ترخیص در : نجزیت از قطع       در اینجا باید گفتعدم امکان سلب م:بحث دوم

یص مذکور یا واقعی است امکان ندارد آنست که ترخ ،طع و به تبع آن سلب منجزیت از آنمقابل ق

 و در صورت دوم مستلزم وجود شک استر صورت اول موجب اجتماع ضدین و د. یا ظاهری

 .می باشدکه خالف فرض 

 

 

                                   :معذریت قطع 

کون القطع بعدم التکلیف معذراً للمکلف علی نحو  لو کان مخطئاً فی قطعه لما : معنای معذریت

 .معاقبته علی المخالفةصحت 

محال است که عقل حکم کند به زیرا . موضوع حق الطاعه تکالیف منکشفه است نه واقعیه: دلیل

و علت این استحاله عدم محرکیت این تکالیف . لزوم اتیان تکالیفی که مکلف قطع به عدم آن دارد

 .است



 

ی   حکم تجر 

 :، دو حالت داردمخالفت مکلف در قبال حکم

 کم در واقع ثابت بوده است       مکلف، عاصی نامیده می شودح -الف

 حکم در واقع ثابت نبوده است        مکلف، متجری نامیده می شود -ب

 

اما آیا متجری نیز مانند عاصی مستحق . شکی نیست که فرد عاصی مستحق عقاب می باشد

 عقاب است؟

و حدود مولویت « حق الطاعة»سئله دن این مسئله، الزم است که بار دیگر به مجهت روشن ش

باشد،متجری معاقب « تکلیف منکشف»پس اگر موضوع حق الطاعه صرف . مولی رجوع کنیم

اما اگر موضوع حق الطاعه . خواهد بود چرا که در اینجا تکلیفی برای او کشف شده است

قید  چهاگر  - در اینجا چرا که. باشد، استحقاق عقاب وجود ندارد« تکلیف واقعی منکشف»

 .وجود ندارد« واقعی»قید  -انکشاف حاصل شده است اما

زیرا حق . می باشد« تکلیف منکشف»از نظر مرحوم مصنف موضوع حق الطاعه صرف : نکته

هتک حرمت، فرقی میان ثبوت واقعی رام مولی نشئت می گیرد و درصدق الطاعه از لزوم احت

 . حکم و عدم آن نیست

 

 

 

 

 

 

 

 



 علم اجمالی

 

 (:طعق)علم 

د: علم تفصیلی -الف  علم به وجوب نماز صبح یا نجاست یک ظرف خاص: مانند. یتعلق بشیء  محد 

علم به وجوب نماز : مانند. ال علی وجه التعیین[ او بأحد أشیاء]یتعلق بأحد شیئین : علم اجمالی -ب

 .جمعه یا ظهر در زوال روز جمعه یا نجاست یکی از دو ظرف

 

و چند احتمال به تعداد اطراف  –یعنی علم به جامع  –از یک علم تفصیلی هر علم اجمالی متشکل 

در اصل منجزیت تفاوتی میان همانگونه که در توضیح مسلک حق الطاعه گذشت، .می باشد ،شبهه

ترخیص د منجزیت احتمال را ملغی نموده و احتمال نیست اما بر خالف قطع، مولی می توانقطع و

 . ظاهری صادر نماید

منجزیت  -با توجه به اجمالی بودن اصل قطع –بحث در اینست که آیا مولی می تواند  اکنون

ورود  معتقدند که[ ر خالف نظر مشهورب]در اینجا مرحوم مصنف  علم به جامع را ملغی نماید؟

زیرا علت استحاله عدم ورود ترخیص در علم تفصیلی، عدم . ثبوتاً ممکن است یترخیص چنین

 .این در حالی است که در علم اجمالی شک وجداناً وجود دارد. وجود شک می باشد

 

اینکه آیا اثباتاً نیز در جایی شارع، منجزیت علم اجمالی را ملغی نموده است یا خیر، مطلبی : نکته

 .مطرح می گردد( اصول عملیه) است که در مباحث ادله غیر محرزه 

 

  

 

 

 

 



 قطع موضوعی و طریقی

 

 :دو گونه است -ابطه آن با حکمدر نظر گرفتن ر با -قطع

 .قطعی که در موضوع اخذ شده و در ثبوت حکم برای موضوع دخالت دارد: موضوعی -الف

 .از حکم استقطعی که در موضوع حکم اخذ نشده است و صرفاً کاشف : طریقی -ب

 

صرفا مربوط به قطع طریقی  -که تا کنون درباره آن سخن گفته شد –اصل منجزیت : نکته اول

چرا که منجزیت از لوازم انکشاف است و این تنها قطع طریقی است که دارای این . است

 .خصوصیت می باشد

 

نسبت به حکمی طریقی است اما همان قطع نسبت به حکم دیگر موضوعی  ،گاهی قطع: نکته دوم

الخمر  من قطع بحرمة» : سپس بگوید و« الخمر حرام » : ابتداًء بگویدمانند اینکه موال. می باشد

چنان که مالحظه می شود در اینجا قطع به خمریت، نسبت به حکم اول، . «فیحرم علیه بیعه 

 .طریقی و نسبت به حکم دوم موضوعی می باشد

 

    جواز اسناد حکم به موال

منجزیت و معذریت که تا کنون از آنها سخن گفته شد، دو خصوصیتی هستند که جانب عمل را 

اما اکنون از خصوصیتی دیگر سخن به میان می آید که مربوط . سازندنسبت به قطع رو شن می 

بر این اساس  هر گاه که . به جانب اعتقاد می باشد و آن جواز اسناد حکم مقطوع به شارع است

زیرا آنچه . « ان هللا حرم الخمر » :قطع به حرمت خمر پیدا کرد، می تواند بگوید :مکلف مثال

 .«قول بعلم » است نه « قول بال علم » اسنادش به موال حرام است 

 

قطع به حکم نسبت به جواز اسناد قطع موضوعی است چرا که جواز اسناد یک حکم شرعی : نکته

 .است که در موضوع آن قطع به حکم اخذ شده است

 



 دلةالا

 

 

 :ی حق الطاعه و قبح عقاب بال بیانبر مبنا[ و کیفیت رجوع به ادله ] روش استنباط 

 

در اینجا بنا    دلیل محرز قطعی یافت می شود مبنی بر نفی تکلیف     یک گاهی در مسئله، -فال

حق الطاعه، موضوع اشتغال عقلی منفی  مسلکچرا که بنا بر . بر هر دو مسلک قطع معذر است

 .است(مبنی بر عدم تکلیف ) همان حکم عقل گردیده و بنا بر مسلک قبح عقاب، این قطع مؤک د 

در اینجا نیز بنا بر هر   اهی یک دلیل محرز قطعی یافت می شود مبنی بر اثبات تکلیف     گ -ب

منتفی گردیده و بنا  مسلک قبح عقاب، موضوع حکم عقل زیرا بنا بر. دو مسلک، قطع منجز است

 .، تأکید می شود(احتیاط لزوم مبنی بر)بر مسلک حق الطاعه، همان حکم عقل 

یا دلیل ( اصل عملی)محرز قطعی یافت نشد، گاهی یک دلیل غیر محرزپس از آنکه دلیل  -ج

در این حالت نیز دلیل، معذر   یافت می شود مبنی بر نفی تکلیف     ( اماره)محرز غیر قطعی 

 موضوعقطع به ترخیص ظاهری پیدا کند، است چرا که بنا بر مسلک حق الطاعه، وقتی مکلف 

 .سلک قبح عقاب، همان حکم عقل مورد تأکید قرار می گیردوبنا بر م. حکم عقل منتفی می گردد

یا دلیل محرز ( اصل عملی)پس از آنکه دلیل محرز قطعی یافت نشد، گاهی یک دلیل غیرمحرز -د

 در اینجا نیز بنا بر هر دو مسلک،       یافت می شود مبنی بر اثبات تکلیف ( اماره)غیر قطعی 

لک قبح عقاب، موضوع حکم عقل منتفی شده و بنا بر مسلک چرا که بنا بر مس. دلیل منجز است

 .حکم عقل تأکید می شودحق الطاعه، همان 

  

 

 

 

 

 



 

 المحرزة الدلةا
 

 :تقسیمات ادله محرزه

 

 :تقسیم اول

 خبر متواتر: مانند       هقطعی -الف                 

 امارات : مانند  ه      غیر قطعی -ب                 

 

 :تقسیم دوم

 کتاب و سنت: مانند. لفظیه             شرعیه -الف                 

 فعل معصوم و تقریر: مانند. غیر لفظیه                                            

 .القضیا التی یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی: عقلیه -ب                  

 

 

 :حث در ادله محرزه شرعیهمحورهای ب

 پیرامون تشخیص داللتهای دلیل شرعی  -الف                

 [  اثبات حجیت دلیل ] اثبات صغرای دلیل پیرامون  -ب                

 [اثبات کبرای دلیل ] پیرامون اثبات حجیت داللت  -ج                

 

 

 



 : در باب ادله محرزه چند مقدمه

 

زیرا دلیل مورد نظر دو حالت . اصل در ادله محرزه غیر قطعیه، عدم حجیت است: مقدمه اول

 :دارد

چرا که بنا بر . در اینجا دلیل، معذر نخواهد بود در صدد نفی تکلیف محتمل است       -الف

منجز خواهد  مسلک حق الطاعه، تا وقتی که ترخیص قطعی از جانب موال نرسد احتمال تکلیف

 .بود

دلیل   ،زیرا در مقابل آن. در اینجا نیز دلیل، منجز نخواهد بود  د اثبات تکلیف است     در صد -ب

 .وجود دارد -اصالة الحل  : مانند –مرخص  قطعی 

 

 

 

حجت  ادله محرزه قطعیه، مانند مدلول مطابقی آن، مدلول التزامیبحثی نیست که  :مقدمه دوم

  .مدلول مطابقی، قطعی است در اینجا مدلول التزامی نیز مانندا زیر. است

 

نیز  غیر قطعیه ادله محرزه  (مثبتات یا همان) مدلول التزامیآیا اکنون بحث در این است که 

 حجت است یا خیر؟

باید دانست  .پیش از آنکه پاسخ سوال فوق داده شود الزم است که محل دقیق نزاع مشخص شود

 :لت روبرو می شویمدو حا ما در برخود با دلیل محرز غیر قطعی، با که

 

 

 

 

 



 

داللت التزامی را در بر می  ،ضوع حجیتگاهی دلیلی یافت می شود که نشان می دهد مو -الف

اإلخبار » : بحث داللت این باشد کهمو مبنای ما در « صدق الثقة » : مثل آنکه مو ال بگوید. گیرد

 .لت التزامی حجت استدر اینجا بحثی نیست که دال.       «عن شیء  إخباٌر عن لوازمه 

مانند آنکه دلیل محرز غیر قطعی،  .اما گاهی موضوع حجیت شامل داللت التزامی نمی شود -ب

بر داللت « ظاهر» چنانکه می بینیم در اینجا عنوان . «حجیت ظواهر الفاظ » داللت کند بر 

حل نزاع در بحث، م       .و تنها شامل مدلول مطابقی می شود التزامی  غیر عرفی صادق نیست

 .همین حالت است

 

 :اقوال

 در عالم ثبوت، همانگونه که امکان دارد که شارع، زیرا. حجت نیست    مرحوم خوئی     -الف

را حجت نموده باشد، این احتمال هم وجود ( اعم از مطابقی و التزامی ) هر دو نوع از مدلول 

طالقه هر دو را شامل امی که دلیل، بإو ماد .دارد که خصوص مدلول مطابقی را حجت بداند

 .برای مدلول التزامی دشوار است نشود، اثبات حجیت

 

زیرا از ادله حجیت امارات استفاده می شود که شارع اماره را با . مشهور       حجت است -ب

 .توجه به کاشفیت آن از حکم شرعی، حجت نموده است

 

چنانکه : آنها می فرمایندرفته و در توضیح دلیل را پذیمشهور مرحوم مصنف نظریه : اول   نکته

حکم پیش از این در تعریف اماره گذشت، تمام مالک در جعل حجیت برای اماره کاشفیت آن از 

و از آنجا که نسبت کشف اماره از مدلول مطابقی و  [.بدون نظر به نوع منکشف ] شرعی است 

یت امارات بر حجیت مدلول التزامی آن داللت ادله حج همین التزامی دائما به یک اندازه است، پس

 .دارند

دلیل اینکه همواره گفته می شود که مثبتات اصول : با توجه به مطلب فوق باید گفت: نکته دوم

عملیه حجت نیستند، اینست که تمام مالک در جعل این ادله کاشفیت از حکم شرعی نیست و 

 .ظ می شوددر آن لحا(  مشکوک حکم نوع )همواره نوع منکشف 



 تبعیت داللت التزامیه از داللت مطابقیه در حجیت: مقدمه سوم

 

 :، دو گونه استنسبت داللت مطابقی به التزامی

که مدلول التزامی آن جواز . «زیٌد عدٌل » جمله : مانند. گاهی نسبت میان آن دو تساوی است -الف

به بطالن مدلول مطابقی، داللت التزامی شکی نیست که در این موارد با علم .        اقتدا به اوست

 .نیز مخدوش می شود

که مدلول التزامی آن عدم جواز . «زیٌد فاسٌق » جمله : مانند. گاهی مدلول التزامی اعم است -ب

و در اینجا بحث می شود که آیا با . این حالت محل نزاع در مسأله می باشد.       اقتدا به اوست

نیز به تبعیت از آن ( عدم جواز اقتدا ) ، مدلول التزامی (فسق  زید ) قی علم به بطالن مدلول مطاب

 ابطال خواهد شد یا خیر؟

 

 : ادله قائلین به تبعیت

 

از آنجا که مدلول التزامی در اصل وجود خود تابع مدلول مطابقی است،  پس در حجیت نیز  -الف

 .تابع آن خواهد بود

 –زیرا . وجود ندارد« تبعیت در حجیت » و « یت در وجود تبع» دلیلی بر مالزمه میان : اشکال

ثبوتاً ممکن است که هر کدام از آنها مستقال حجت شده  –با توجه به کاشفیت هر دو نوع از مدلول 

 .باشند

 

می باشد، اما ( فسق  زید ) در خارج اعم از مدلول مطابقی ( عدم جواز اقتدا ) اگر چه الزم  -ب

حدوده داللت، مدلول التزامی همواره آن حصه از الزم است که مربوط به باید دانست که در م

مطلق عدم )  نه مطلق الزم (. عدم جواز اقتدایی که ناشی از فسق است . ) مدلول مطابقی است

پس در واقع در این موارد (. عدم طهارت مولد باشد : جواز که می تواند ناشی از امور دیگر مانند

 .تساوی خواهد بودنیز نسبت دو مدلول 

 



 نشستن اماره در جای قطع موضوعی :مقدمه چهارم

اما اکنون بحث در این است که . پیش از این گفته شد که اماره می تواند جانشین قطع طریقی شود

 آیا اماره توانایی ایفای نقش قطع موضوعی را نیز دارد یا خیر؟

 

 :حاالت اماره

متوجه می شویم که مقصود از قطعی که در موضوع حکم گاهی از قرائن موجود در ادله  -الف

 از -در این حالت .       است و قطع به عنوان نمونه ذکر شده است حجت شرعیاخذ شده است، 

 .می تواند در جای قطع بنشیند -آنجا که اماره نیز حجت شرعی است

 

 کاشف تاماست که  گاهی می دانیم که موال از آن جهت قطع را در موضوع حکم اخذ نموده -ب

. در این حالت اماره نمی تواند جانشین قطع شود چرا که کاشفیت آن ناقص است.       می باشد

 .مگر اینکه شارع با اعمال عنایت خاص، آنرا نازل منزله کاشف تام قرار دهد

 

 جواز اسناد مؤدای اماره به موال: مقدمه پنجم

 

جائز بود، اسناد حکم مأخوذ از اماره نیز مشروع آیا همانگونه که اسناد حکم قطعی به موال 

وفاُء الدلیل ) برخی از اصولیون معتقدند که بحث در این مسأله از صغریات بحث پیشین است؟ 

یک حکم شرعی است که در « جواز اسناد به موال » چرا که . می باشد( بدور القطع الموضوعی 

 .موضوع آن قطع به حکم أخذ شده است

 

 

 

 

 



 الشرعی لدلیلا
 

دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر : پیش از این گفته شد که دلیل شرعی خود دو گونه است]

 [لذا در اینجا ابتدا از دلیل لفظی و سپس از دلیل غیر لفظی سخن خواهیم گفت. لفظی

 

 الدلیل الشرعی اللفظی

 

ست، ضروری به نظر از آنجا که دلیل لفظی هموار محکوم قوائد و قوانین عمومی زبان ا:مقدمه

 .می رسد که پیش از ورود به تحدید دالالت دلیل لفظی، به پاره ای از این قواعد عمومی بپردازیم

 

 :انواع داللت

 .حاصل می شود -و لو از دستگاه  –این داللت، به مجرد استماع لفظ        داللت تصوریه -الف

 .اخطار معنی از سوی متکلم، شرط است داللت تصدیقیه اولی       در این داللت، قصد -ب

قصد حکایت از واقع نیز شرط  داللت تصدیقیه ثانیه        در این داللت، عالوه بر شرط فوق -ج

 .است

 

 

 ارتباط وضع با داللتهای فوق

اکنون . چنانکه در بحث پیشین مالحظه شد، تصور لفظ همواره سبب پیدایش تصور معنا می گردد

 ست؟بیه چیأ این رابطه سبباید دید که منش

 

 

 



 :اقوال

 .سببیت ذاتیه -الف

 .اگر لفظ ذاتا داللت بر معنا داشت، داللت آن متوقف بر تعلم نبود: اشکال

 .ناشی از وضع است -ب

 

 :اقوال در حقیقت وضع

 

تعهدی است از جانب واضع مبنی بر اینکه تنها زمانی این لفظ را استعمال کند که معنای  -الف

 .د نظر را اراده کرده باشدمور

 .در بسیاری از موارد، متکلم لفظ را در معنای مجازی نیز استعمال می کند: اشکال اول

این در حالی است که انسان از بدو طفولیت . این نوع تعهد، امری نسبتا پیچیده است: اشکال دوم

 .با داللت لفظیه ارتباط دارد

 

 :معتب ر در اینجا چیست چند احتمال گفته شده البته در اینکه .نوعی اعتبار است -ب

 سببیة اللفظ لتصور المعنی -

 کون اللفظ أداًة لتفهیم المعنی -

 علی المعنی، کما توضع األعمدة علی رئوس الفراسخکون اللفظ  -

طریقة یستعملها الواضع فی ایجاد ذلک الربط و القرن المخصوص بین : مرحوم مصنف -

   .اللفظ و صورة المعنی

قرٌن مخصوٌص : وضع را اینگونه تعریف می کنند وم مصنف مرح با توجه به مطلب فوق، :نکته

 .بین تصور اللفظ و تصور المعنی

 

 

 



 :تقسیم وضع به اعتبار منشأ آن

 ناشی از جعل خاص: تعیینی -الف

 ناشی از کثرت استعمال: تعی نی -ب

 

زیرا صرف کثرت . صحیح نمی باشد اگر وضع را نوعی تعهد یا اعتبار بدانیم، تقسیم فوق :اشکال

پس این . و تنها کاشف از آن دو خواهد بود.استعمال هیچ گونه تعهد یا اعتباری ایجاد نمی کند

 .تقسیم به اعتبار منشأ وضع نیست بلکه به اعتبار کاشف از آن است

را اشکال مذکور وارد نیست زی –که وضع، اعتبار قرن اکید است  -بنا بر مسلک مختار :پاسخ

 .مخصوص با کثرت استعمال نیز حاصل می شودقرن 

 

 

 :تقسیم وضع به اعتبار نحوه تصور معنی

 اعالم شخصیه: مانند. وضع خاص، موضوع له خاص -الف

 اسماء جنس: مانند. وضع عام، موضوع له عام -ب

 (علی قول  ) معانی حرفیه : مانند. وضع عام، موضوع له خاص -ج

 .این قسم امکان ندارد.         اموضع خاص، موضوع له ع -د

 

 

 :تقسیم وضع به اعتبار نحوه تصور لفظ

 اسماء اجناس: مانند. لفظ، بنفسه تصور شده است: شخصی -الف

 هیئت اسم فاعل: مانند. لفظ در قالب یک عنوان مشیر، تصور شده است: نوعی -ب

 



 المجاز

 

ال نمود، استعمال آن در معنایی که با همانگونه که می توان لفظ را در معنای حقیقی آن استعم

 .اینگونه استعمال را، استعمال مجازی می نامند. معنای حقیقی مناسبت دارد، نیز صحیح است

 

 آیا صرف اقتران و مناسبت میان یک معنا و معنای حقیقی، موجب تصحیح استعمال :سوال

 وضع است؟ ف براینکه استعمال مجازی نیز متوقمعنا می شود یا مجازی لفظ در آن 

زیرا اگر مقصود از صحت . صرف وجود مناسبت کافی است: در پاسخ به این سوال باید گفت

واگر مقصود . استعمال، حسن آن باشد، که صرف وجود مناسبت موجب حسن استعمال می گردد

چرا . ز صحت استعمال، صحت انتساب آن به لغت مورد تکلم باشد، بازهم استعمال صحیح استا

حیت داللت لفظ بر معنای مجازی ناشی از ارتباط آن با معنای حقیقی است که در این لغت که صال

 .مورد وضع قرار گرفته است

 

قائل به لزوم وضع هستند، باید وضع را در  -جهت صحت استعمال مجازی  –کسانی که : نکته

و رابطه  .بین نرود از -یعنی مجازی بودن استعمال –اینجا به گونه ای معنا کنند که فرض مسأله 

به  -مثال  – اسد لفظکه  : می توان گفت برای حل این مشکل. طولی میان دو معنا محفوظ بماند

 رجل شجاعنه، برای همین لفظ به همراه قریاما . حیوان مفترستنهایی وضع شده است برای 

 .وضع شده است

 

 

 

 

 

 

 



 و مجاز عالمات حقیقت

نای حقیقی از معنای مجازی، مطرح نموده اند که در اصولیون چند عالمت، جهت شناخت مع]

 :[اینجا مرحوم مصنف برخی از آنها را ارائه می نماید

 

 .انسباق المعنی الی الذهن من اللفظتبادر       :اول

  .علم به وضع متوقف بر     تبادر، و تبادر متوقف بر     علم به وضع: دور الزم می آید: اشکال

 .استاما تبادر متوقف بر      علم ارتکازی م به وضع متوقف بر      تبادربوده عل: جواب اول

 .علم به وضع متوقف بر     تبادر، اما تبادر متوقف بر     نفس وضع است: جواب مصنف

 

. لفظ مورد نظر را موضوع و معنای مشکوک را محمول قرار می دهیم صحت حمل      : دوم

 :خواهد داشت در اینجا سه حالت وجود

 .حمل اولی ذاتی صحیح است     استعمال حقیقی است -

به نحو استعمال لفظ در یکی از ) حمل شایع صناعی صحیح است     استعمال حقیقی است  -

 .(مصادیق معنای حقیقی خود

 ،تنها در این صورت استعمال  حمل شایع صحیح نیست    حمل اولی و هیچکدام از  -

 .مجازی است

 

 .صحت استعمال لفظ در معنی، در تمام حاالت و در همه افراد معنااطراد     : سوم

اگر مناسبت موجود میان معنای مجازی و حقیقی محفوظ بماند، استعمال لفظ در معنای :اشکال

پس اطراد اختصاص به معنای حقیقی .تمامی افراد و حاالت آن، صحیح خواهد بودمجازی نیز در 

 .ندارد

 

 

 



 به حقیقتتبدیل مجاز 

 

، (زید شجاع)در مصداقی از معنای غیر ما وضع له ( اسد :مثال)اگر متکلم هنگام استعمال لفظ 

به این گونه از  بیاورد، استعمال حقیقی خواهد بود وادعاًء او را از افراد معنای حقیقی به حساب 

  .استعمال مجاز عقلی می گویند

 

 

 استعمال لفظ و اراده خاص

 

، دو حالت  -آب فرات: مانند -در مصداقی معین از معنای حقیقی آن -الماء: مانند –استعمال لفظ 

 :دارد

 مجاز است  اگر لفظ را در معنای خاص بما هو خاص استعمال کند      -الف

 را -الفرات: مانند -اگر لفظ را در معنای مشترک میان مصادیق، استعمال نموده و لفظ دیگری -ب

 . استعمال حقیقی است این حصه خاص بیاورد     جهت داللت بر اراده 

 

 

 ترادف و اشتراک

 .وجود دو لفظ برای معنای واحد: ترادف

 .وجود دو معنا برای لفظ واحد: اشتراک

 

اگر در باب حقیقت وضع قائل به مسلک تعهد شویم، وقوع ترادف و اشتراک در لغت  :اشکال

هنگام وضع تعهد می کند که این لفظ و معنا  زیرا بنا بر این مسلک واضع. منتفی خواهد بود

 .همواره اختصاص به یکدیگر داشته باشند



 :فوق های حل اشکال راه

د -الف به این معنا که بگوییم هرکدام از این دو وضع را فرد جداگانه ای انجام  .افتراض تعدد متعه 

 .داده است

د و -ب دافتراض وحدت متعه  تعهد  واضع  بگوییم که -اشتراکدر  –به این صورت که . متعه 

و در . بکار ببرد -بخصوصه –نموده است که لفظ مورد نظر را تنها هنگام اراده یکی از دو معنا 

قالب یکی از این دو لفظ بیان  واضع تعهد نموده است که معنای مورد نظر را تنها در -ترادف –

 .نماید

 ام از دو تعهد را مقید کند به عدم قصدبه این صورت که هر کد. افتراض تعهدین مشروطین -ج

  .معنای مأخوذ در تعهد دیگر

 

 

 :اقسام لغت

  -در وضع واحد -کلمه ای است که با مجموعه حروف خود و با ترکیبی خاص : کلمه بسیطه -الف

 اسماء اجناس، اسماء اعالم و حروف : مانند .برای معنایی و ضع شده است

: مانند .و هیئت آن وضع جداگانه دارند( ماده)هر کدام از حروف کلمه ای که : کلمه مرکبه -ب

 افعال و اسماء فاعل

پدید آمده و برای معنایی خاص [ بیشتر یا] هیئتی است که از انضمام دو کلمه : هیئت ترکیبیه -ج

 .یمرکب اسنادی و مرکب وصف: مانند.وضع شده است

 

اعم از هیئات ترکیبیه و هیئت موجود در  )در اصطالح اصولی، مدلول حروف و هیئات : نکته

 .را معنای حرفی، و باقی مدالیل را معنای اسمی می نامند( ه مرکبه کلم

 

 

 

 



 :تفاوتهای موجود میان معنای اسمی و حرفی

زیرا اینگونه . برخالف معنای اسمی، معنای حرفی به تنهایی قابل لحاظ و تصور نیست -الف

ب بوده   .و قائم به طرفین نسبت می باشندمعانی از مقوله ن س 

داللت می کند بر معنایی که به این معنا که لفظ . استمعانی اسمی، اخطاری : مرحوم نائینی -ب

اما . آنرا به ذهن مخاطب خطور می دهد ه آن، در ذهن وجود داشته است و لفظ فقطپیش از تکلم ب

از آنجا  –و  .ا تکلم متکلم ایجاد می شوندبه این معنا که این معانی ب. هستند ی حرفیه ایجادیمعان

، هیچ بهره ای از وجود پیش از مرحله تکلم -که ماهیتاً ادات ربط میان مفردات کالم می باشند

 .ندارند وخود، در مرحله کالم موج د معنای خویش هستند

 .در صورت ذهنی، در قالب جانب ربطی و نسبی حضور دارند حروف نیز: اشکال

 

 

 ن حروف و اسماء موازی با آنهامقایسه میا

باید دانست که در قبال هر کدام از حروف، یک تعبیر اسمی وجود دارد که موازی با آن حرف 

با این . می باشد فیحرف با موازی  الظرفیهو کلمه  منحرف با موازی  االبتداء مثال کلمه. است

که معنای حرفی  زیرا از آنجاهمه نمی توان گفت که این حروف واسماء مرادف با یکدیگر هستند 

در جای معنای اسمی را و باید در ضمن آن استعمال شود، امکان قرار گرفتن  قائم به طرفین بوده

 .ندارد

توان به مثال نمی . مطلب فوق در رابطه با هیئات و اسماء موازی با آنها نیز صادق است: نکته

را به کار برد زیرا آن تعبیر اسمی « زید االخبار بعلم » تعبیر اسمی  « زید عالم » جای جمله 

که موازی با مدلول هیئت جمله خبریه است، جمله ای ناقص بوده و صالحیت قرار گرفتن در 

 .جای جمله تام را ندارد

 

 چند گونگی در مدلول تصدیقی

وجود قرن اکید میان لفظ و : یعنی)، ناشی از وضع چنانکه پیش ازاین گفته شد، داللت تصوریه

در مرحله پس از وضع و ناشی از سیاق و ( اعم از اولی و ثانیه)اما داللت تصدیقیه .است( امعن

 .حال متکلم می باشد



داللت تصوریه  و تصدیقیه اولی، در تمامی الفاظ وجود دارند اما داللت تصدیقه ثانیه : نکته اول

 .می باشد مخصوص جمل تامه

» و آن عبارت است از  لفاظ  به یک شکل استسنخ مدلول تصدیقه اولی در تمام ا: نکته دوم

اما سنخ مدلول تصدیقیه ثانیه در جمله های مختلف، . «قصد اخطار صورت معنی در ذهن شنونده

 جمله ، در«قصد اخبار از نسبت تامه»مدلول جدی،  جمله خبریهدر : مثال. متفاوت است

 . می باشد« لب ایقاع نسبت تامهط»، جمله طلبیه، و در «طلب اطالع از وقوع نسبت»، استفهامیه

در جمل مرحوم خوئی قائل به مسلک تعهد هستند، معنای ما وضع له را از آنجا که : ته سومنک

 . می دانند( مدلول تصدیقیه ثانیه)تامه، مدلول تصدیقی جدی 

 

 مقایسه میان جمل تامه و ناقصه

اما در این که . تفاوت داردشکی نیست که معنای موضوع له در جمل تامه و ناقصه با یکدیگر 

 :فرق اساسی در این میان چیست، دو قول وجود دارد

. بنا بر مسلک تعهد موضوع له الفاظ همواره مدلول تصدیقیه آنها می باشد: مرحوم خوئی -الف

قصد حکایت مدلول تصدیقیه ثانیه آن یعنی همواره  -المفیُد عالٌم : مانند –بنابراین مدلول جمل تامه 

اما از آنجا که مدلول تصدیقه ثانیه تنها اختصاص و . خواهد بود ثبوت محمول برای موضوع از 

همواره مدلول تصدیقیه اولی آن   -المفیُد العالُم : مانند –مدلول جمل ناقصه به جمل تامه دارد، 

 .، خواهد بودصفت و موصوف قصد اخطار صورت حصه حاصله از انضمامیعنی 

 .مختار موضوع له الفاظ مدلول تصوری آنها است نه مدلول تصدیقی بنا بر نظریه: اشکال

وضع شده اند اما ( نسبت: یعنی)همه جمالت برای مدلول تصوری خود : مصنفمرحوم  -ب

 3.می باشد غیر اندماجیهو در جمل تامه  اندماجیه نسبت در جمل ناقصه،

اما از این پس وارد . ه، پرداختیمداللت لفظیبه ذکر چند بحث مقدماتی پیرامون تا کنون  :نکته

 4.بحث اصلی در دالالت دلیل شرعی لفظی، می شویم

 

 

                                                           
3
غیر هرگاه مفهوم طرفین در نسبت تبدیل به مفهوم واحد شود، نسبت را اندماجیه می نامند اما اگر تمایز میان مفهوم دو طرف ثابت بماند نسبت  

 . اندماجیه خواهد بود
4
 عموم و مفهومامر و نهی، اطالق، : مباحث این بخش عبارت اند ازسر فصل های اصلی  



 االمر و النهی

 

 [ماده امر]

شیء، حادثه، غرض و طلب به کار : و در چند معنای مختلف مانندماده امر مشترک معنوی بوده 

 .ز به قرینه معینه دارداپس برای داللت بر طلب نی .می رود

طلب  زیرا .نیست لفظ آن طلب وضع شده است، اما مرادف باند ماده امر برای هر چ:اول نکته

، نیز طلب تشریعی از غیر عالیو  طلب تکوینییک مفهوم اسمی است که قابل انطباق بر 

 .، می باشدطلب تشریعی از عالیمدلول ماده امر تنها حالیست که در  این.هست

حال بحث در . ب وجوبی و دیگری طلب استحبابییکی طل: طلب تشریعی دو فرد دارد :نکته دوم

که با استحباب نیز )این است که مدلول ماده امر چیست؟ خصوص طلب وجوبی یا مطلق طلب؟ 

 (.سازگار است

 

 :قول اول ادله

ر   »آیه شریفه  -الف ذ  ی ح 
ل  ن   ُیخال فُون   الَّذین   ف  ه   ع  ر  م 

ُهم   أ ن   أ  ن ةٌ  ُتصیب  ُهم   أ و   ف ت  ذابٌ  ُیصیب  اگر :  5« أ لیمٌ  ع 

، به طور مطلق موضوع برای (یعنی مشتمل بر استحباب نیز بود)مدلول امر مطلق طلب بود 

 .تحذیر از عقاب قرار نمی گرفت

ل ى أ ُشقَّ  أ ن   ال   ل و  » :نبویحدیث شریف  -ب ت ي ع  ُتُهم   أُمَّ ر  اك   أل  م  و  د   ب السِّ ن  ة ُكلِّ  ُوُضوء   ع  ال  اگر : 6« ص 

ُتُهم  »پس قطعا مقصود از امر در. شامل استحباب نیز می شد، مستلزم مشقت نبود امر ر  طلب « أل  م 

 .وجوبی است

 تبادر -ج

 

 

 

 
                                                           

5
 26:نور 

6
 79/ 6:وسائل الشیعه 



 [صیغه امر]

. چند معنای دیگر، ذکر نموده اند -لب غیر از ط -برخی برای صیغه امر: امر معنای صیغه

که این افراد میان مدلول تصوری صیغه  اما باید توجه داشت...تمنی، ترجی،تهدید، تعجیز و :مانند

زیرا مدلول تصوری صیغه، همواره آن نسبت ارسالیه ای . و مدلول تصدیقی آن خلط نموده اند

. و منشأ آن وضع می باشد. است که در نتیجه طلب میان مطلوب و مطلوب منه، برقرار می گردد

ترجی، : اموری غیر از طلب، مانند اما مدلول تصدیقی جدی در اینجا مختلف بوده و گاهی از قبیل

 .می باشد.. تعجیز و 

اما . آنچه در باال گفته شد مبنی بر این است که دالت وضعیه همان داللت تصوریه باشد: اول نکته

قاعدتا باید قائل به تعدد  -که داللت وضعیه را همان داللت تصدیقیه می داند -بنا بر مسلک تعهد

 .معنا شد

 

صورت ظاهر این است که مدلول تصدیقی جدی امر، طلب باشد نه دواعی در هر : نکته دوم

 .دیگر

طلب  ،مدلول تصدیقی احتمال، در مدلول تصوری دو احتمال وجود دارد که بنا بر هر دو: دلیل

 :خواهد بود

مصداق واقعی نسبت طلبیه، طلب است و از بقیه      باشد« نسبت طلبیه»مدلول تصوری،  -فال

و معلوم است که مدلول تصدیقی، همان معنایی است که نسبت به .نزدیکتر می باشد دواعی به آن

 .بقیه، اقرب به مدلول تصوری باشد

باشد     مصداق حقیقی نسبت ارسالیه، مفهوم ارسال است « نسبت ارسالیه»مدلول تصوری،  -ب

 که از طلب نشأت می گیرد نه از بقیه دواعی

 

غیر از ماده  -جدی امر، قصد اخبار از یک حکم شرعی دیگرگاهی اوقات مدلول : نکته سوم

که داللت دارد بر منج س بودن بول . «اغسل ثوبک من البول»: مانند. می باشد -موجود در خطاب

 .اوامر ارشادی گفته می شود ،ربه این گونه اوام. ه وجوب غسل ثوبن

 



داللت دارد : یعنی. )جوبی داردداللت بر طلب و -همچون ماده آن –صیغه امر نیز : نکته چهارم

 (بر نسبت ارسالیه حاصل از اراده لزومیه

 

این افعال به دو . نیز داللت بر طلب دارند -غیر از فعل امر -گاهی اوقات افعال دیگر: نکته پنجم

 :صورت استعمال می شوند

 تدر این حالت استعمال، حقیقی اس[.       لیغتسل: مانند.]همراه با الم امر -الف

زیرا این افعال برای                     . در این حالت استعمال مجازی است.      یغتسل: مانند. بدون الم امر -ب

  .داللت بر اخبار وضع شده اند نه طلب

 

 دالالت اخری لالمر

 

اما در چند حالت ادعا شده است که امر . چنانکه گذشت، امر همواره داللت بر طلب وجوبی دارد

 :داللت دیگری غیر از طلب وجوبی است دارای

برخی از اصولیون معتقدند که در     امری که عقیب تحریم یا احتمال آن، وارد شده است   -الف

 . دارد[ یعنی اباحه بمعنی االعم ] این حالت امر داللت بر عدم حرمت 

بیه است لکن در این موارد مدلول تصوری صیغه امر کماکان همان نسبت طل(: ره)شهید صدر 

 .مدلول تصدیقی مجمل است

برخی معتقدند که     امر به فعلی که دارای زمان خاص بوده و در آن زمان اتیان نشده است   -ب

در : یعنی. داللت بر تعدد مطلوب دارد -[عالوه بر داللت بر نسبت طلبیه] -در این موارد، امر

دیگر نسبت به اتیان عمل در زمان  اینجا یک امر وجود دارد نسبت به اصل عمل و یک امر

 .پس اتیان عمل در خارج از زمان مذکور نیز دارای امر است. خاص

تنها یک امر داریم و آن هم تعلق : یعنی. ] این گونه اوامر ظهور در وحدت امر دارند(: ره)شهید 

 .[گرفته است به عمل مقید به زمان خاص

  -مباشرتا -که اینگونه اوامر داللت بر امر به نفس شیءامر به امر به شیء      برخی معتقدند  -ج

اگر کسی زید را امر کند که خالد را امر به کاری نماید، گویا مستقیما خالد را امر به : مثال. دارند

 .آن کار نموده است



  

 

 نهی

 

 :مدلول نهی

 ماده نهی       مفهوم اسمی زجر

 (هنسبت زجری)معنای حرفی زجر    صیغه نهی    

 

بسیاری از اصولیون مدلول نهی را طلب دانسته، سپس بحث نموده اند که متعلق طلب  :نکته اول

 :در نهی چیست؟ در اینجا چند قول از ایشان نقل شده است

 

 طلب ترک -الف

 

 طلب کف نفس -ب

متعلق طلب نمی تواند ترک باشد زیرا ترک، استمرار عدم ازلی است و آن، خارج از قدرت :دلیل

 .انسان است

عرف کسی را که ترک برای او حاصل شده است،عاصی نمی داند هر چند کف نفس :اول اشکال

 .اتفاق نیافتاده باشد

 .اساسا مدلول نهی، طلب نیست تا در رابطه با متعلق آن بحث کنیم(: ره)مصنف : اشکال دوم

 .مفهوم زجر است گفته شد مدلول نهیپیش از این بلکه چنانکه 

 

 



 -به دلیل تبادر –داللت بر وجوب داشت، نهی نیز  -مادًة و صیغةً  -همانگونه که امر: منکته دو

 .داللت بر حرمت دارد

 

 

 

 

 قیلدیة الاحتراز

 

 :چند نمونه از این قیود. در بسیاری از موارد، حکم مشتمل بر قید یا قیودی می باشد

 الفقیهاکرم : مانند. قید، موضوع حکم است -الف

 فصل   اذا زالت الشمس: مانند. حکم است قید، شرط  -ب

 اللیلصم الی : مانند. قید،غایت است -ج

 العادلاکرم الفقیر : مانند. قید، وصف موضوع است -د

 

ان  کل  ما یبی ن بالکالم فی مرحلة المدلول التصوری، فهو داخل : «احترازیة القیود»مفاد قاعده 

 .فی نطاق مراد الجدی

 ظهور عرفی سیاقی: دلیل

انتفاء سنخ نه . است انتفاء شخص در صورت انتفاء قیدنتیجه جریان این قاعده در کالم، : نکته

 .[سنخ حکم منفی می گردد ،که در آنجا با انتفاء قید. بر خالف باب مفاهیم] . حکم

 

 

 



 طالقاال

 

 

 .عدم لحاظ خصوصیت زائد، در طبیعت: اطالق

 .لحاظ خصوصیت زائد، در طبیعت: تقیید

 

 :چیست دو قول وجود دارد موضوع له کلمهنکه در ای

 صرف طبیعت -الف

 طبیعت مطلقه -ب

 

 : ثمرات اختالف فوق

. حقیقی خواهد بود -از باب تعدد دال و مدلول -بنا بر قول الف، استعمال لفظ و اراده مقید -الف

دوم مجاز اما بنا بر قول .زیرا لفظ در معنای حقیقی خود یعنی صرف طبیعت استعمال شده است

 در طبیعت مطلقه استعمال نشده استاست زیرا بنا بر فرض مذکور لفظ 

مطلق را اراده نموده است یا مقید، بنا بر قول معنای هر گاه شک نماییم که متکلم از لفظ،  -ب

نه  -اما بنا بر قول دوم لفظ هیچ گونه داللتی. اطالق را افاده می کندخود لفظ به داللت لفظیه  ،اول

پس برای فهم مقصود متکلم باید از راه دیگری وارد . نخواهد داشت -راده مطلق و نه مقیدبر ا

 .شویم

 

 

 

 

 

 



 :اطالق را از دو راه می توان ثابت نمودبا توجه به مطلب فوق،: نکته

 

مقتضای : ثانیا .الفاظ برای داللت بر طبیعت مطلقه وضع شده اند :اوال       از راه وضع -الف

که مدلول تصوری لفظ است، در مراد جدی نیز اخذ شده  مطلقه حترازیت قیود آنست که قیدقاعده ا

 .باشد

مجاز نیست، معلوم  طبیعت مقیدهاز آنجا که وجدان شهادت می دهد که استعمال لفظ در  :اشکال

 .طبیعت مطلقهوضع شده اند نه  بر صرف طبیعتمی شود که الفاظ برای داللت 

 

ظهور عرفی سیاقی اینست که متکلم، مقتضای         (مقدمات حکمت) حکمتاز راه قرینه  -ب

از آنجا که ظاهر حال متکلم پس . همواره آنچه را که در مراد جدی او دخیل است، در کالم بیاورد

معلوم  ،درا در کالم ذکر ننمو هر گاه قیدی خاصاینست که در مقام بیان تمام مقصود می باشد، 

 . در مراد جدی اخذ نشده استکه آن قید  می شود

الزمه قول به عدم وضع لفظ برای طبیعت مطلقه، اجمال آن می باشد زیرا بنا بر فرض : اشکال

چرا که . مذکور هیچ دلیلی بر حمل لفظ بر طبیعت مقیده یا طبیعت مطلقه وجود نخواهد داشت

 .ر کالم نیاورده استداشته باشد، د معنا از این دو یچ گونه دالی که داللت بر یکیمتکلم ه

آنرا در کالم خود اظهار کند اما اگر آری اگر متکلم مقید را ارده کرده باشد، الزم است که : پاسخ

: زیرا مفاد قرینه حکمت این است که. اطالق را اراده کرده باشد نیازی به اظهار لفظی نیست

لزوم اظهار اما . ظهار کنددر کالم ا در مراد جدی اخذ نموده است،هر چیزی را که  متکلم باید

 .آنچه که جزء مراد جدی نیست، از مفاد مقدمات حکمت نمی باشد 

 

گاهی به همراه کالم، قرائن و شرائطی وجود دارد که مانع از شکل گیری ظهور حالی : نکته

در این حالت ثمره تمسک به داللت وضعیه . می شود -که قرینه حکمت بر آن استوار است -سیاقی

چرا که بنا بر مسلک اول در اینجا نیز می توان اطالق را ثابت . حکمت، آشکار می گردد و قرینه

 .نمود

 



 7تقسیمات اطالق

 

 :تقسیم اول

اطالقی که جاری شدن آن اقتضا دارد که حکم، تمام افراد طبیعت را شامل : اطالق شمولی -الف

 .اطالق کذب در ال تکذب:مانند.شود

 صلوةاطالق : مانند. جریان آن تنها مقتضی ایجاد یکی از افراد استاطالقی که : اطالق بدلی -ب

 .صل  در 

 

 

 :تقسیم دوم

ان یکون للمعنی افراد فیثبت بقرینة الحکمة انه لم یرد به بعض االفراد دون : اطالق افرادی -الف

 .بعض

 .ن حالانه لم یرد به حال دو -فیثبت بقرینة الحکمة -ان یکون للمعنی احوال: اطالق احوالی

 

 

 جریان اطالق در معانی حرفیه

 

یکی از بحث های مهم در باب اطالق، امکان یا عدم امکان جریان مقدمات حکمت در معنی 

در جمله اکرم العالم، بحثی نیست که در کلمه عالم اطالق جاری می شود زیرا : مثال.حرفیه است

ک نمودیم، آیا می توانیم به اما اگر در اختصاص وجوب به حاالت خاص ش.معنای آن اسمی است

 بت طلبیه در اکرم استناد نماییم؟اطالق نس

ان شاء هللا در حلقه ثالثه خواهد آمد که جریان مقدمات حکمت در معنی حرفیه : مرحوم مصنف

 .بال مانع است
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 .اما در مباحث پیش رو تقسیم دیگری نیز مطرح می گردد و آن تقسم اطالق به لفظی و مقامی است. در اینجا تنها دو تقسیم ذکر شده است 



 

 تقابل میان اطالق و تقیید

 

 :معنای اطالق و تقیید -مقدمه اول

 عدم لحاظ خصوصیت زائد در طبیعت لحاظ و: اطالق و تقیید ثبوتی -الف

 .ذکر و عدم ذکر چیزی که داللت بر قید می کند: اطالق و تقیید اثباتی -ب

 

 :اقسام تقابل -مقدمه دوم

 کجی و راستی: مانند. تقابل میان دو امر وجودی: تضاد -الف

 بینایی و عدم بینایی: مانند. تقابل میان وجود و عدم -ب

تقابل میان وجود و عدم وجود صفتی خاص در چیزی که قابلیت و : هتقابل ملکه و عدم ملک -ج

 بینایی و کوری: مانند. جود صفت مذکور را دارد

 

 

 

 :تقابل میان اطالق و تقیید

شکی نیست که تقابل میان این دو، از نوع ملکه و عدم ملکه : تقابل میان اطالق و تقیید اثباتی -الف

در حالی که قابلیت . اثباتی به معنای عدم ذکر دال بر قید استزیرا چنانکه گفته شد اطالق . است

 .ذکر دال در کالم وجود دارد

 

زیرا . شکی نیست که تقابل میان این دو، از نوع تضاد نیست: تقابل میا ن اطالق و تقیید ثبوتی -ب

د ثبوتی ییلذا برخی اصولیون، اطالق و تق .بنا بر تعریف گفته شده،اطالق ثبوتی از مقوله عدم است

 .قبیل ملکه و عدم ملکه، می دانندرا متناقضین و برخی دیگر از 



 

 جنسالمسم ال همختلفالحاالت 

 

 :اسم جنس به سه صورت استعمال می شود

ف به  -الف  8«احل هللا البیع»: مانند. «ال»معر 

 «جئنی برجل»:مانند. همراه با تنوین تنکیر -ب

فی »: مانند]  .جنسی که با تنوین تمکین استعمال شده است اسم: مانند.مجرد از تعریف و تنکیر -ج

 [ 9«قلوبهم مرٌض فزادهم هللا مرضاً 

 

ق بدلی و در حالت اول و مفید اطال (با تنوین تنکیرهمراه یعنی )اسم جنس در حالت دوم : نکته

 .سوم مناسب با اطالق شمولی است

 

 

 انصراف

 

با حصه خاصی از  -ظروف و شرایط خاصکه در نتیجه برخی  –نوعی انس ذهنی : انصراف

 .معنای موضوع له برقرار می گردد
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  692:بقره 

9
  71:بقره 



  :منشأ انصراف

زیرا میان انس . کثرت وجود      این نوع از انصراف مانع از شکل گیری اطالق نمی گردد -الف

 .تنها میان ذهن و حصه خاص وجود دارد و مناسبتی میان لفظ و حصه مذکور بر قرار نمی گردد

 

کثرت استعمال      این نوع از انصراف، مانع تکون اطالق می شود زیرا عالقه ای که میان  -ب

و معلوم . لفظ و حصه خاص برقرار می شود، صالحیت قرینیت و داللت بر حصه خاص را دارد

 .است که یکی از مقدمات اصلی حکمت عدم وجود چیزی است که داللت بر تقیید داشته باشد

 

 :ستعمالاقسام کثرت ا

 :واین خود دو حالت دارد.گاهی کثرت استعمال لفظ در حصه خاص موجب وضع می شود -الف

 اگر وضع لفظ در معنای مطلق متروک واقع شود       موجب نقل می شود -

 می شود اشتراکموجب اگر وضع لفظ در معنای مطلق کما کان باقی بماند       -

 

 و تنها ایجاد انس ذهنی می کند      انصراف شدهال موجب وضع نگاهی کثرت استعم -ب

 

 

 

 مقامیالطالق  اال

 

اما اکنون با نوع دیگری از . آنچه تا کنون در باره اطالق، گفته شد همه پیرامون اطالق لفظی بود

 .آشنا می شویم -یعنی اطالق مقامی -اطالق

 

 

 



 :تفاوت میان اطالق لفظی و مقامی

قید برای می توانست فی چیزی بودیم که اگر وجود آن ثابت می شد، در اطالق لفظی ما به دنبال ن

با جریان اطالق در صدد نفی قید  «اکرم العالم»در جمله : مثال. از لفظ باشد صورت ذهنی حاصل

را مقید به  العالمصورت ذهنی حاصل از لفظ  -در صورت اثبات –که می تواند  هستیم عدالت

به دنبال نفی چیزی هستیم که اگر ثابت شود خود، صورت ذهنی  اما در اطالق مقامی .خود نماید

حمد، رکوع، سجده : اگر شارع اذکار و افعالی مانند: مثال. مستقل و عنصر جداگانه ای خواهد بود

را از اجزاء نماز شمرده و نامی از سوره نبرد، می توان با جریان اطالق مقامی جزئیت ... و

و از آنجا که شارع در مقام بیان تمامی اجزاء نماز بوده : یان کهبه این ب. سوره را انکار نمود

  .نامی از سوره نبرده است، معلوم می شود که آنرا از اجزاء نماز قرار نداده است

 

لفظی، یک دلیل کلی و جود دارد مبنی بر بنای متکلم بر بیان تمام مقصود که از در اطالق : نکته

اما در اطالق مقامی چنین دلیل عامی وجود ندارد و . نمودیم تعبیر« ظهور حالی سیاقی» آن به 

 .از سوی متکلم پیدا کنیم ،باید در هر مورد دلیل جداگانه ای بر قصد بیان تمام اجزاء

 

 :دو تطبیق  برای قرینه حکمت

بات آن به اطالق، برخی اصولیون داللت وضعی امر بر وجوب را رد نموده و برای اث -الف

 .اندتمسک نموده 

طلب غیر وجوبی، ناقص و محدود می باشد و همین نقصان و محدود بودن نوعی قید  :توضیح

پس هر . اما طلب وجوبی از این جهت مطلق بوده و محدودیتی ندارد. برای آن محسوب می شود

یعنی طلب )گاه در کنار طلب دالی بر اراده طلب محدود نبود، باید آنرا حمل بر معنای مطلق 

 .نماییمب( وجوبی

ا اصل در آن ام. همان گونه که می دانیم طلب، تقسیمات و به دنبال آن اقسام مختلفی دارد -ب

حال برخی از اصولیون برای . نفسی، تعیینی و عینی بودن است نه غیری، تخییری و کفایی بودن

 .اثبات اصل مذکور متمسک به اطالق شده اند

به وجوب غیر، تخییری بودن مقتضی تقیید غیری بودن مقتضی تقیید وجوب شیء : توضیح

اما .وجوب  به عدم اتیان بدل و کفایی بودن مقتضی تقیید وجوب به عدم امتثال فرد دیگر است

 . این اقسام، نسبت به جهت های ذکر شده مطلق می باشند قسیم های



 ملمالع

 

ول را در اطالق بواسطه با این تفاوت که شم. عام نیز مانند مطلق داللت بر شمول و استیعاب دارد

زیرا الفاظ عموم  .قرینه حکت اثبات نموده اما در عام بوسیله داللت وضعیه به دست می آوریم

 .برای داللت بر شمول وضع شده اند

 

با وجود در بر ( عشره: مانند) با توجه به مطلب فوق معلوم می شود که اسماء اعداد : اول نکته

یرا شمول مؤدای لفظ آنها نیست بلکه از صفات واقعی آنها به ز. گرفتن آحاد خود، عام نیستند

 ( نظیر زوج یا فرد بودن، که آن هم از صفات اعداد است نه مدلول لفظ آنها.)شمار می رود

آیا صرف وجود الفاظ عموم، برای افاده استیعاب و شمول کافی هستند یا عالوه بر این، : دوم نکته

 الزم است؟ جریان قرینه حمکت در مدخول نیز

 :اقوال

زیرا اگر الفاظ عموم برای . در عالم ثبوت، هر دو احتمال وجود دارد(: ره)صاحب کفایه  -الف

مدلول مدخول، وضع شده باشند، برای فهم مدلول مذکور جریان قرینه حکت الزامی  تیعاب  اس

اق بر آن را هر چیزی که مدخول صالحیت انطب اما اگر ما وضع له این الفاظ، استیعاب  . است

مدخول، صالحیت انطباق بر جمیع افراد را  دارد، باشد نیازی به جریان قرینه حکمت نیست زیرا 

 .اما در مرحله اثبات، ظاهر احتمال دوم استبود  آنچه گفته شد ناظر به عالم ثبوت. دارد

 

یت نمی برای تعیین احتمال دوم، صرف استظهار کفا[: مرحوم خوئی: مانند] برخی اصولیون -ب

چرا که با وجود اطالق و داللت آن بر . بلکه دلیل آن، لزوم لغویت در احتمال اول است. کند

برای آن متصور نخواهد  -حتی تأکید –و هیچ فائده ای .شمول، آوردن الفاظ عموم لغو خواهد بود

 . بود

 

 

 

 



 «ال»دالت جمع معرف به 

 

 :برای اثبات داللت مذکور، دو طریق ذکر شده است

 .کل و جمیع، برای داللت بر عموم وضع شده است: نیز مانند« ال» -الف 

، یا مجازی باشد یا از باب اشترک عهددر « ال»الزمه احتمال مذکور آنست که استعمال : اشکال

 .لفظی

 

و چون دلیلی بر تعیین یکی از مراتب جمع .برای تعیین مدخول خویش وضع شده است« ال» -ب

 .متعین خواهد بود( جمیع افراد: یعنی)وجود ندارد، مرتبه آخر ...( هار نفر وسه نفر، چ: مانند)

: به این معنا که مثال. ] در مراتب پایین تر نیز تعیین وجود دارد(: ره)اشکال صاحب کفایه 

 [مرتبه سه مشتمل بر سه نفر است نه بیشتر یا کمتر

د مندرج در دایره جمع ، کامال مقصود از تعین مذکور، این است که افرا(: ره)پاسخ مصنف 

حالی است در این. ] وجود دارد( مام افرادیعنی ت) و این حالت تنها در مرتبه آخر . مشخص باشند

یست کدام سه نفر در عدد سه، معلوم ن: مثال. ، افراد کامال مشخص نیستندمراتب پایین تر که در

 .مورد نظر هستند

 

 مفاهیم

 

 :مدلول

 نطوقممطابقی       -الف

 مفهوم التزامی       که نشانگر انتفاء حکم موجود در منطوق، هنگام انتفاء قید می باشد       -ب

                                                                   :مانند. که نشانگر انتفاء حکمی غیر از حکم موجود در منطوق، می باشد                    

 .که داللت بر نفی وجوب نماز ظهر می نماید« صالة الجمعة واجبة»                   

 



لزوم اکرام زید می : مثال.مقصود از انتفاء حکم، انتفاء سنخ آن می باشد نه انتفاء سنخ حکم: نکته

اذا جاء » : حال وقتی موال می گوید. تواند معلول خوش رفتاری او، مهربانیش یا آمدن وی باشد

با منتفی شدن مجیء زید  -با توجه به قاعده احترازی بودن قیود -هی است کهیبد« فأکرمهزید 

از اما مقصود ما . از میان خواهد رفت( یعنی آن وجوبی که معلول مجیء بود) شخص حکم 

 .می باشد( مطلق وجوب: یعنی)انتفاء سنخ حکم وجود مفهوم، 

 

 .ل التزامی ربط حکم منطوقی به قید، می باشدنتفاء طبیعی حکم منطوق که مدلوا: تعریف مفهوم

 

 :مشهور معتقدند که ربط مورد نظر در مفهوم، متقوم به دو رکن اساسی است

یعنی از قبیل قضایای .به نحو لزوم  علیِّ انحصاری باشد -میان حکم منطوقی و قید – رابطه -الف

 .دناتفاقیه یا معلولین لعلة آخر و یا علت غیر منحصره، نباش

و همین مقدار کافی است که  لیت ضروری نیستندلزوم و عبرای اثبات مفهوم دو عنصر : اشکال

ولو سلمنا که این دو عنصر الزم باشند، ضرورتی ندارد . باشد و متوقف بر آن با قیدملتصق  حکم

زیرا آنچه  .تامه باشد بلکه اگر جزء العله برای علت منحصره نیز باشد، کافی استت قید،علکه 

 .است نه علیتاهمیت دارد انحصار 

 شد نه شخص حکمربط مذکور میان قید و سنخ حکم با -ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفهلم شرط

 

ط چیست، دو قول مطرح ابترادر وجود ربط میان جزا و شرط، بحثی نیست اما در اینکه منشأ این 

 :شده است

 میان جزا و  ربطجود وداللت بر  -بالوضع -این ادات شرط هستند که: اصولیونمشهور -الف

 .شرط، دارند

. داللت بر ربط مذکور دارد( یعنی ترتب جزا بر شرط) یه هیئت جمله شرط: محقق اصفهانی -ب

به نحو موضوع  قضیه ( یعنی شرط) اما ادات شرط تنها وضع شده اند تا نشان دهند که مدخول آنها

 .حقیقیه، لحاظ شده است

 

گفته شد، جهت اثبات مفهوم نیازمند به اثبات دو  -دای بحث مفهومدر ابت -همانگونه که پیش از این

 :رکن اساسی آن هستیم

می باشد نه شخص ( یعنی شرط) معلق بر قید ( یعنی سنخ جزا)اثبات این نکته که سنخ حکم  -الف

ی زیرا مقتضا. این مسئله می توان به اطالق مفاد جمله جزا، استناد نموداثبات برای  .       حکم

 .اطالق آن، لحاظ طبیعی حکم است نه شخص آن

 

برای اثبات این مدعی دو راه وجود .      وجود ربط علی انحصاری میان جزا و شرطاثبات  -ب

 :دارد

 .ادات شرط برای داللت بر ربط علی انحصاری ادعای وضع: راه اول

، می باشد و این خالف الزمه این ادعا، مجاز بودن استعمال شرط در علت غیر منحصره:اشکال

 .وجدان است

داشته و اما علیت را از تفریع جزاء بر  قائل شدن به اینکه ادات تنها داللت بر لزوم: راه دوم

      .به دست می آوریم ،10بواسطه فاء، و انحصار را ازاطالق شرط -شرط
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اذا جاء زید او سلم »: می گفت« اذا جاء زید فاکرمه» ال به جای جمله مو: مثال. به این معنا که اگر شرط دارای یک جانشین بود، بیان می شد 

 .«فاکرمه



 

            

 شرطی که برای تحقق موضوع آورده شده است

. مشتمل بر شرطی است که با انعدام آن موضوع نیز معدوم خواهد شدگاهی اوقات جمله،  

باید دانست که چنین جمالتی هرگز مفهوم نخواهند داشت . «اذا رزقت ولدا فاختنه»جمله :مانند

 . از آن بحث کنیمبا نفی حکم  زیرا با رفتن شرط، موضوعی باقی نمی ماند تا در رابطه

 

 مفهلم ووصف

 

وضوع حکم، به وصفی خاص مقید شده باشند، بحث می شود که آیا تقیید هر گاه که متعلق یا م

 «الفقیر العادلاکرم »: مذکور داللت بر مفهوم دارد یاخیر؟ مانند

 

 :ادله مفهوم

در . ثبوت حکم در حالت عدم وجود وصف، مستلزم عدم دخالت وصف در حکم می باشد -الف

 .اشدحالی که ظاهر اخذ قد در خطاب، دخالت آن می ب

لکن . در دخالت وصف در حکم هیچ بحثی نیست -با توجه به قاعده احترازیت قیود –آری : اشکال

 .دخالت در شخص حکم نه سنخ آن

 

 .الزمه ثبوت حکم در حالت عدم وجود وصف، لغویت وصف می باشد -ب

فی که حکم را در جمیع حاالت عدم ثبوت وصف، نبرای دفع محذور لغویت، الزم نیست : اشکال

بودن وصف، نفی حکم در برخی از حاالت  برای معنا دار بلکه(. یعنی به نحو سالبه کلیه) نماییم

 .(یعنی به نحو سالبه جزئیه) مذکور کافی است 

 

 



 حاالت استعمال وصف

 [بحث مفهوم وصف]           «احترم العالم الفقیه»: مانند. همراه با موصوف -الف

 [بحث مفهوم غایت]                « احترم الفقیه»:مانند. بدون ذکر موصوف -ب

در جایی که موصوف در جمله آمده باشد، هر دو دلیلی که بر حجیت مفهوم وصف آورده : نکته

 ، تنها دلیل اول موجه خواهد بود زیرا[یعنی لقب]اما در حالت دیگر. شد، صالحیت استدالل دارند

 .حالت مذکور تصور نمی شودلزوم لغویت در  -به علت عدم ذکر موصوف –

 

 جمله های غایت و استثناء

در علم اصول در رابطه با جمالتی که مشتمل بر غایت یا استثناء هستند، بحث می شود که آیا 

 [« ال تضرب اال زیدا»] و « صم الی اللیل»:مفهوم دارند یاخیر؟ مانند

 

شخص حکم نسبت به   -رازیت قیودبه مقتضای قاعده احت -بدیهی است که در اینجا نیز: نکته اول

اما الزمه مفهوم آنست که سنخ حکم نیز نسبت به این دو . منتفی خواهد بود ما بعد الغایه و مستثنی

 .و این متوقف بر اثبات این مدعی است که غایت و استثناء قید برای سنخ الحکم هستند.منتفی گردد

 

باید بگوییم که حتی اگر ادله اثبات  -غویتبه جهت فرار از محذور ل -در اینجا نیز: نکته دوم

 . در برخی از حاالت  انتفاء قید، منتفی می باشد -ال اقل-مفهوم، تمام نباشند، طبیعی حکم 

 

 

 

 

 

 



 الداللت التطابق بین

 

 :چند اصل مأخوذ از تطابق داللتهای سه گانه

اخطار معنای حقیقی را قصد  هر گاه شک نمودیم که متکلم از استعمال لفظ،: اصالة الحقیقه -الف

زیرا چنانکه .نموده است یا مجازی، اصل این است که قصد اخطار معنای حقیقی را داشته است

می دانیم مدلول تصوری لفظ، معنای حقیقی آن می باشد و ظاهر حال متکلم تطابق میان مدلول 

 11.تصوری و مدلول تصدیقیه اولی می باشد

متوجه  [هبا استعانت از اصالة الحقیق]می را به کار ببرد،الم لفظ عهر گاه متک: اصالة العموم -ب

اما اگر شک نمودیم که آیا مدلول . می شویم که از اسعمال آن لفظ، قصد اخطار عموم را دارد

تصدیقه ثانیه نیز، عموم می باشد، اصل اینست که متکلم در اخطار معنای عموم جاد بوده مراد 

زیرا ظاهر حال متکلم، تطابق میان مدلول تصدیقیه اولی و . عموم استجدی او نیز افاده شمول و 

  . ثانیه می باشد

تقیه : هر گاه شک نمودیم که متکلم در اخطار معنا جاد می باشد یا جهتی مانند: اصالة الجهة -ج

... تقیه و: در میان است، اصل این است که جهت بیان واقع او را به سخن آورده نه جهاتی مانند

 .زیرا در اینجا نیز ظاهر حال متکلم تطابق میان داللت صدیقیه اولی و ثانیه می باشد

 

هر گاه قرینه ای متصله، دال بر اراده معنای مخالف، در کالم یافت شود، مدلول تصدیقه : نکته

این در . اولی و ثانیه مخدوش گردیده اما مدلول تصوری کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند

 .ست که قرینه منفصله متعرض هیچ کدام از مدالیل سه گانه نمی شودحالی ا
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 .با این بیان مشخص می شود که بازگشت اصالة الحقیقه به اصالة الظهور می باشد 



 ملضلعالحکم و المنامسبات 

 

موجب شکل گیری  مناسبات و مناطات موجود در ذهن عرفی که: مناسبات حکم و موضوع

 .در دلیل می شود[ فرا لفظی]تخصیص یا تعمیم 

ه است، ثبوت حکم برای حصه خاصی گاهی عرف از لفظ عامی که در دلیل به کار رفت: توضیح

، عرف اختصاص «اغسل ثوبک اذا اصابه البول»مثال از جمله . از معنای آن را استنباط می کند

گاهی نیز بالعکس از حکمی که برای . شستن بواسطه آب را برداشت می کند نه مطلق شستن را

موال از شرب و وضو  وقتی: مثال. حصه ای خاص وارد شده است عمومیت را برداشت می نماید

گرفتن از آب مشکی که در آن نجاست افتاده، نهی می نماید، عرف متوجه می شود که این حکم 

 .عمومیت داشته و شامل هر آب قلیل دیگری نیز می شود

 

 اثبات المالک بالدلیل

 

  :هر دلیل شرعی دو نوع مدلول دارد

 مدلول مطابقی      حکم شرعی -الف

 ی      مالک حکممدلول التزام -ب

 

متعذر شود، آیا می توان  -عجز: به خاطر مشکلی مانند -اگر اثبات حکم بوسیله دلیل: محل بحث

 دلیل استناد نموده و وجود مالک را ثابت نمود؟[ اطالق]باز هم به 

باشیم؛ اثبات  -در حجیت –اگر قائل به عدم تبعیت داللت التزامی نسبت به داللت مطابقی : پاسخ

 -کما هو الصحیح -اما اگر قائل به وجود تبعیت باشیم. در فرض مذکور ممکن خواهد بودمالک 

 .اثبات مالک ممکن نخواهد بود

 

در این موارد نیز . داللت بر حکم دیگر دارد -به داللت التزامی -گاهی اوقات دلیل یک حکم: نکته

دلیل وجوب که مدلول : مانند. بحث فوق مطرح می گردد -هنگام تعذر اثبات مدلول مطابقی –

 .می باشد( یعنی اباحه به معنی االعم)التزامی آن عدم حرمت 



 

 شرعی غیر لفظیاللیل الد

 

تا کنون بحث ما پیرامون تحدید دالالت دلیل شرعی لفظی بود اما اکنون نوبت آن رسیده است که 

 .درباره محدوده داللت دلیل شرعی غیر لفظی سخن بگوییم

 

 :غیر لفظیاقسام دلیل شرعی 

 فعل معصوم -الف

 (تقریر)سکوت معصوم  -ب

 

 

 داللت فعل معصوم

 

 :فعل و ترک مدلول

 .عدم حرمت داردفعل       دالت بر  -الف

 ترک        داللت بر عدم وجوب دارد -ب

 

 :در حاالت زیر، فعل، عالوه بر عدم حرمت داللت بر استحباب نیز دارد: اول نکته

زیرا عدم حرمت عبادت مساوق با  [.مانند نماز و روزه]عمل، عبادی باشد در صورتی که  -لفا

 .رجحان آن می باشد

زیرا  [.خوابیدن به سمت قبله: مانند].در صورت احراز عدم وجود انگیزه غیر شرعی بر فعل -ب

 .معصوم از انجام عمل، متعیناً رجحان شرعی بوده استدر این حالت معلوم می شود که انگیزه 

 



 .برخی از اصولیون معتقدند که فعل، داللت بر عدم کراهت نیز دارد: ته دومنک

پیرامون جواز یا عدم  -در علم کالم -این مسأله مربوط می شود به مبنای ما : مرحوم مصنف

پس اگر در آنجا قائل به عدم .از معصوم[ یعنی ترک مستحب]جواز صدور مکروه و ترک اولی 

 .ز جانب معصوم داللت بر عدم کراهت آن خواهد داشتجواز شویم، صرف وقوع عمل ا

 

از . یکی از شرایط اصلی داللت فعل بر حکم شرعی، ثبوت تعلیمی بودن فعل می باشد: نکته سوم

این رو برخی قائل شده اند که نفس نبوت و امامت ظرفی است که معصوم را از دیگران متمایز 

مورد نظر تعلیمی نبوده و اختصاص به معصوم  نموده و این احتمال را تقویت می کند که فعل

 .دارد

ُسول    في ل ُكم  »: برخی از نصوص شرعی مانند: پاسخ ةٌ  هللاَّ   ر  و  ةٌ  أُس  ن  س  داللت دارند بر اینکه  12« ح 

 .جهت تعلیمی دارد –به صورت اولی  -افعال معصوم 

 

 داللت سکوت و تقریر

 

 :اهده می نماید، دو گونه برخورد دارد، در مقابل سلوکی که از دیگران مش(ع)معصوم 

این قسم داخل در دلیل .       گاهی اوقات موقف شرع را در مقابل آن عمل،ابراز می نماید -الف

 .لفظی می باشد

 تقریر.        گاهی در مقابل آن سکوت می نماید -ب
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  67:احزاب  



 :ادله داللت سکوت بر امضا

تضا اقو تعلیم جاهل، ر غلط باشد، وجوب نهی از منکر اگر سلوک مورد نظ: دلیل عقلی اول -الف

به داللت التزامی   -پس عدم نهی معصوم. ر برابر آن ابراز نمایددارد که معصوم موقف شرع را د

 . داللت بر رضایت دارد

اگر سلوک مورد نظر غلط باشد، معصوم باید از آن نهی نماید زیرا سلوک : دلیل عقلی دوم -ب

پس سکوت معصوم در برابر چنین عملی، نقض غرض می . را نقض می نمایدغلط، غرض موال 

 . محال است [قبیح و] نقض غرض از عاقل ملتفت. باشد

، هنگام سکوت در -بما هو مسئول عن تبلیغ الشریعة -ظاهر حال معصوم: دلیل استظهاری -ج

 .مقابل سلوک معین، این است که نسبت به آن رضایت دارد

 

 

.  ام بودن دلیل اول،احراز شرایط وجوب نهی از منکر، در حق معصوم می باشدشرط تم: نکته

سلوک مورد نظر با احکام شرعی  -مستقیم یا غیر مستقیم -تمامیت دلیل دوم نیز متوقف بر ارتباط

  .اما در دلیل سوم، شرط خاصی وجود ندارد بلکه صرف شکل گیری استظهار، کافی است. است

 

 

 [ه عقالءبحث از مسیر]السیرة 

 

 :اقسام تقریر

مانند سکوت در برابر فردی که مسح را . سکوت معصوم در مقابل عمل فردی خاص -الف

         .وارونه انجام می دهد

سکوت در برابر عمل نمودن : مانند. (سیره) سلوک اجتماعی یک سکوت معصوم در برابر -ب

 .عقال به اخبار آحاد

 



ورد امضا قرار می گیرد، آن نکته خاص و مفهوم آنچه در سیره عقالء م: نکته اول

عقالئی است که مرتکز در ذهن آنها می باشد نه فقط آن مقداری که در عمل فعلی آنها 

 :در نتیجه می توان گفت. نمود یافته است

 

آنچه از طرف شارع مورد امضا واقع شده است، یک عمل صامت و گنگ نیست تا  -اوال

توان [ با توجه به تصویری که از آن ارائه شد] بلکه سیره . ته باشتنها بر جواز داللت داش

 .اثبات حکمی تکلیفی یا وضعی را دارا است

 

آنچه مورد امضا قرار گرفته، خصوص عمل واقع شده در زمان معصوم نیست بلکه  -ثانیا

امضای شارع شامل  -در مواقعی که سیره مصادیقی جدید، در اعصار بعد داشته باشد –

   .نیز می شود آن

 

 

 

تنها آن سیره ای حجت می باشد که در زمان معصوم، جریان داشته و معمول : نکته دوم

زیرا امضا درباره آن متصور .] اما سیره متأخر از زمان حضور حجیت ندارد. بوده است

 [.نیست

می توان گفت که تمام  -از آنجا که همواره حجت خدا بر روی زمین وجود دارد -: اشکال

 .سیره ها معاصر معصوم می باشند

 

زیرا هیچ کدام از . سکوت معصوم در زمان غیبت، مساوق با امضای او نمی باشد:پاسخ

اما راه اول . ت تمام نیستسه دلیلی که بر داللت سکوت بر امضا، اقامه شد در این حال

به : قلیاما راه دوم ع.در زمان غیبت -بر امام –به علت عدم وجوب نهی از منکر : عقلی

جهت عدم اهمیت غرض به حدی که بر معصوم الزم باشد به صورت غیر طبیعی از آن 

اما راه سوم نیز در . آن هم در حالی که سبب غیبت از جانب مردم بوده است.نهی نماید

مانع از شکل گیری استظهار مورد نظر ( ع)اینجا کار ساز نیست زیرا غائب بودن امام 

 .می باشد

 

 

ا توجه به آنچه تا کنون گفته شد، معلوم می شود که مالک در حجیت ب: نکته سوم

اعتقاد دارند که [ مرحوم اصفهانی: مانند]اما برخی اصولیون . سیره،امضاء شارع می باشد



فما یصدق علیهم . ان الشارع سید العقالء و طلیعتهم» مالک در حجیت سیره، این است که 

 .«یصدق علیه

ه که شارع سید العقالء می باشد، می تواند قرینه ای بر تمایز رویه اتفاقا همین نکت: اشکال

 .باشد -در غیر مدرکات عقلیه فطریه – عقالء نسبت به او

 

 

 

 شرعیالدلیل ال اثبات وصغری

 

 

به دو نحو امکان پذیر [ یا به عبارت دیگر اثبات صدور دلیل]اثبات صغرای دلیل شرعی 

 :می باشد

 

 اثبات وجدانی -الف

 ثبات تعبدیا -ب

 

 

 

 

 ومسائل االثبات اللجدانی

 

 

 :سائل اثبات وجدانی برای دلیل شرعیو

 

 .إخبار حسی متعدد به حدی که مفید یقین باشد: تواتر -الف

 

 .إخبار حدسی متعدد به نحوی که مفید یقین باشد: اجماع -ب

 

یعنی کشف ]ی یک سلسله آثار که مبتنی بر حس بوده و بنحو برهان إن  : سیره متشرعه -ج

 .، حکم شرعی را کشف می نماید[علت به واسطه معلول



 

 

 

 خبر متواتر: اول

 

 :مخالفت با واقع، در خبراحتمال منشأ 

 احتمال خطا در مخب ر -الف

 احتمالکذب در مخب ر -ب

 

 

 :گی احراز حکم، بواسطه خبر متواترچگون

ک دوم باشد، برای به دست ی احتمال مخالفت با واقع، در هر خبر -به عنوان مثال -اگر

آوردن احتمال خطا و کذب در مجموع اخبار، باید آنها را در یکدیگر ضرب بنماییم تا 

پس هر چه جلوتر برویم مشاهده می کنیم که احتمال مخالفت ضعیفتر . نتیجه به دست بیاید

 .شده ونهایتا به حدی می رسد که دیگر در نظر عرف، نادیده گرفته می شود

 

 

 

نمی توان برای شکل گیری تواتر عدد خاصی را معین نمود زیرا این مسأله تحت  :نکته

  .می باشد -...و وثاقت و هشیاری آنها ،تعدات روات :مانند -تاثیر عوامل مختلفی

 

 

 :تواتراقسام 

 

 .محور تواتر، لفظی مشخص است: لفظی -الف

 .محور، معنایی معین می باشد:معنوی -ب

خبار، لفظ یا معنایی معین نیست بلکه همه آنها به داللت التزامی، قضیه محور أ:اجمالی -ج

 . ای را اثبات می نمایند

 

 



همان گونه که خصوصیات خبر، در سرعت یا کندی تکوین تواتر نقش دارند، : نکته

 .نیز در این مسله تاثیر به سزایی دارد[ مفاد خبر: یعنی]خصوصیات مخب ر عنه 

 

 

 :خصوصیات مخبر عنه

 

. خصوصیتهایی که در آن تنها خصوصیت مخبر عنه لحاظ شده است: خصائص عامه -الف

 .غرابت یا عادی بودن مخبر عنه: مانند

 

-عالوه بر خصوصیت مخبر عنه  -خصوصیتهایی که در آن: خصائص نسبیه -ب

مثل اینکه غیر امامی خبری دال بر امامت معصوم، . خصوصیت خبر نیز لحاظ شده است

 .ه باشدنقل نمود

 

 

مثل اینکه همان . گاهی در یک خبر متواتر، هر دو نوع از خصائص وجود دارد: نکته

چنانکه مالحظه می شود در این . مورد فوق در زمان یک حاکم اموی اتفاق افتاده باشد

 إخبار، در ظرف حکومت اموی میحالت یک خصوصیت عامه نیز وجود دارد و آن 

 .باشد

 

 اجماع: دوم

       

بدرجة  -فی الحکم الشرعی -اتفاق عدد کبیر من اهل النظر و الفتوی: جماعالایف تعر

 .توجب احراز الحکم الشرعی

 

می باشد، ( ع)از آنجا که فتوای هر فقیه به نوعی إخبار حدسی از قول معصوم :نکته

البته به علت . کیفیت شکل گیری اجماع نیز مانند تواتر از باب حساب احتماالت می باشد

 :عتر از اجماع می باشدیود نکات زیر، احراز حکم در تواتر سروج

 



احتمال خطا در  زیرا. ارزش احتمالی مفردات تواتر بیش از مفردات اجماع می باشد -اوال

 .حس می باشد خطای در حدس بیشتر از

 

بر خالف خطای در حدسیات، خطای در اخبار حسی غالبا محور واحد دارد و هر  -ثانیا

 .رهای خطا محدودتر و نزدیکتر باشند احتمال تراکم خطا کمتر می شودچه محو

 

در أخبار حدسی غالبا فتوای متأخر متاثر از فتواهای متقدم است و این خود باعث  -ثالثا

 .شدیدتر شدن احتمال خطا در فتوای متأخر می شود

 

وجود  -سالمت حواس و طینت: یعنی -غالب قضایای حسیه، مقتضی صحتدر -رابعا

اما در . می باشد[ اظطراب و عجله :مانند] عروض مانع با واقع، داشته و منشا مخالفت

می [ ضعف قوه استنباط: یعنی]، عدم وجود مقتضی منشا مخالفتاحیاناً حدسیه،  اخبار

  .باشد

 

: دمانن]مشترک  نکته ایدر حدسیات این امکان وجود دارد که خطا، ناشی از -خامسا

زیرا .]اما در حسیات این امر بعید است. باشد[ در میان فقهاء یک دورهوجود ضعف علمی 

معلوم است که  و [.عادتا ممکن نیست که افراد متعدد همگی دچار خطای واحد حسی شوند

ی مختلف ااشتباه آنها در محورهدورتر از احتمال احتمال خطای جمع در محور واحد 

 .است

 

 :ثر درسرعت شکل گیری اجماععوامل مؤ

 

 .نوعیت  مجمعین از حیث قرب و بعد نسبت به زمان معصوم -الف

 میزان انتظار ورود نص در مسأله -ب

 درجه ابتالء معاصرین معصوم نسبت به مسأله  -ج

لحن مجمعین در مقام استدالل بر حکم و میزان احتمال استناد آنها به مدارک سست  -د

 .نظری

 

 

 -از طریق حساب احتماالت -ت اجماع، حصول یقیناز آنجا که مالک در حجی: اول نکته

تا وقتی که در  –می باشد، دیگر نفس اجماع موضوعیت نداشته و در نتیجه وجود مخالف 



عصر زندگی : البته اموری مانند. ضرری ندارد -حساب احتماالت ایجاد خلل ننموده است

 .  ثر استمؤیزان تاثیر مخالفت، مخالف،علمیت او و اموری از این قبیل، در م

 

 

اجماعی که : مانند] گاهی اوقات اجماع به تنهایی قدرت احراز حکم را ندارد: دوم نکته

اما با ضمیمه شدن قرائن و شواهد دیگر، نسبت به [ احتمال مدرکی بودن در آن وجود دارد

 .حکم شرعی یقین حاصل می شود

 

 

 

 سیره متشرعه: سوم

 

 

 تملک بواسطه : مانند.سیره عقالء  ما هم عقالء      عقالء معاصر معصوم        بسیره 

 حیازت                                                                                    

 اکتفا به مس : مانند. بما هم متشرعه        سیره متشرعه                                        

  بوسیله مقداری از کف دست                                                                 

 

 

 

 

 -مانند سیره عقال –در سیره متشرعه، صرف اثبات سیره کفایت می کند و : اول نکته

زیرا هنگامی که متشرعه بما هم  .نیازی به اثبات سکوت معصوم در برابر آن نیست

البته . می شود که آن را از معصوم فرا گرفته اند متشرعه سلوکی را اتخاذ نمودند، معلوم

 احتمال مخالفت واقع، -به جهت احتمال غفلت از سوال یا غفلت در فهم پاسخ -در اینجا نیز

 .احتمال مخالفت زائل می گردد« حساب احتماالت»وجود دارد اما با پیاده نمودن 

 

  یان اجماع و حکم شرعیدر بسیاری از موارد، سیره متشرعه حلقه رابط م: دوم نکته

هنگامی که فقها بر حکمی اتفاق پیدا می کنند در حالی که : به این معنا که.واقع می شود

بوده مستندی برای آن یافت نمی شود، معلوم می شود که مستند ایشان وجود سیره متشرعه 

 .است

 



 

 

 اإلحراز اللجدانی للدلیل الشرعی غیر اللفظی

 

نها به بحث در رابطه بااحراز وجدانی سیره عقالء اکتفا نموده در اینجا مرحوم مصنف ت] 

 .[و از احراز فعل و تقریر معصوم سخنی به میان نیاورده اند

 

 

از آنجا که سیره عقال، متقوم به دو رکن اساسی، یعنی اسقرار سیره و سکوت : نکته

 .ییمحراز هر کدام جداگانه بحث نماامعصوم می باشد، لذا باید در رابطه با 

 

 

 

 [سیره معاصر با معصوم استقرار   احراز  ]

 

 13:برای اثبات سیره چند طریق وجود دارد: نکته

از آنجا که سیره عقالء همواره مبتنی بر نکات فطری و سلیقه نوعیه می باشد، هیان : طریق اول

حال لذا از وجود یک سیره در زمان . مشترک بوده و در طول زمان تغییر نمی کند تمامی عقالء

 .می توان به وجود آن در زمان معصوم پی برد

اوال آنچه بعید به نظر می رسد آن است که سیره عقال ناگهان تغییر یافته و تبدیل به سیره : اشکال

این گونه نیست که همیشه : ثانیا.ای دیگر شود اما تغییر آرام ودر طول زمان، هیچ بعدی ندارد

مرتکزات فرهنگی، :مانند متغیر بلکه گاهی منشا آن اموریسیره مبتنی بر امور غیر متغیر باشد 

   .می باشد.. شرایط زمان و مکان و
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 .از این راهها می توان برای اثبات سیره متشرعه نیز استفاده نمود 



نقل تاریخی؛ که گاهی در قالب تاریخ عمومی و گاه از ال به الی روایات فقهی به : طریق دوم

به عنوان نمونه می توان با مطالعه آراء اهل سنت در ابواب معامالت، سیره عقال  .دست می آید

 .زیرا این فتاوا نوعا ناظر به رویه عقال بوده است. را در آن زمان کشف نمود

 

اگر سیره بر : مثال. اینکه عدم قیام سیره الزمه ای داشته باشد که وجدانا منتفی باشد:طریق سوم

کفایت مس بوسیله مقداری از کف دست، قائم نبوده باشد پس قاعدتا باید ناشی از قول معصوم 

قضیه مذکور  -از آنجا که هیچ نصی، با وجود عدم مانع به دست ما نرسیده است –اما . باشد

 .وجدانا منتفی است( یعنی استناد به قول معصوم)

 

. گاهی بدیل  سیره مورد نظر، امری است که با ارتکاز عمومی نا مانوس می باشد: طریق چهارم

، چنین سیره ای نقل نشده  -ر متعارفبا وجود انگیزه فراوان برای نقل امور غی - اما از آنجا که

سیره عقال : مانند.است، معلوم می شود که سیره مستقر در آن زمانها، سیره مورد نظر بوده است

   در عمل به ظواهر

به این معنا که اگر ذهن انسان هنگام مواجهه با مساله ای . مالحظه تحلیلی وجدانی: طریق پنجم

حساس کند که این موقف برگرفته از خصوصیات متغیر معین، موقف خاصی اتخاذ نموده و ا

همین گونه بوده  -حتی معاصرین معصوم –نیست، معلوم می شود که این مساله در ذهن تمام عقال 

 .و اختصاص به وی ندارد

 

 

 [احراز سکوت معصوم]

 

:طریق احراز سکوت  

 -ردگی و رسوخ آن سیرهبا توجه به گست -اگر شارع مقدس اراده ردع از سیره ای را داشته باشد

لذا عدم وصول نهی از جانب موال دلیل بر . الزم است که نواهی متعدد و گسترده ای داشته باشد

.عدم وجود آن خواهد بود  

 



 درجه وثوق در وسائل احراز وجدانی

 

:سه حالت دارند[ و سیره متشرعه تواتر،اجماع:یعنی]وسائل احراز وجدانی   

.    یقین می شوند به حصول قطع و منجر -الف  

کبیر، اما در مقابل آن ارزش احتمالی قابل توجهی به حصول ارزش احتمالی می شود منجر  -ب

 وجود دارد        ظن

منجر می شود به حصول ارزش احتمالی کبیر، و در مقابل آن ارزش احتمالی قابل توجهی  -ج

 وجود ندارد        اطمینان

 

. تبعیت از آن الزم خواهد بود، مفید یقین باشد وسیله احراز وجدانی شکی نیست که هر گاه: نکته

همچنین آن هنگام که وسیله مذکور موجب حصول ظن به حکم شود بدون شک منجزیت و 

اما در رابطه با صورت . آن در گرو وجود دلیل دیگری خواهد بود که آنرا حجت نماید معذریت

اما گروهی دیگر . به یقین، و حجیت ذاتی آن می باشند حصول اطمینان، بر خی معتقد به الحاق آن

حجیت آنرا منوط به ورود  -مانند ظن –ذاتی بودن حجیت برای اطمینان را رد نموده ودر نتیجه 

.البته در اینجا دلیل تعبدی وجود دارد و آن سیره عقالء می باشد .تعبد شرعی می دانند  

       

 

 

 

 

 

 

 



 ومسائل االثبات التعبدی

                        

این نوع در اینجا مرحوم مصنف به جهت اهمیت خاصی که خبر واحد دارد تنها به بررسی ]

شهرت : مانند. و اال وسائل تعبدی دیگری نیز وجود دارند. از وسیله محرز می پردازند

[...فتوایی، اجماع منقول به خبر واحد و  

 

بوت مؤداهثالخبر الذی لم یحصل منه القطع ب: خبر واحد  

 

:مباحث مطرح، در خبر واحد  

ادله حجیت خبر واحد -الف  

ادله عدم حجیت -ب  

.مشخص نمودن دایره حجیت و شرایط آن -ج  

 

 ادله حجیت خبر واحد

 

:استدالل به آیات: اول  

 

ا یا »:آیه نبأ -الف ُنوا الَّذین   أ یُّه  ُكم   إ ن   آم  قٌ  جاء  إ   فاس  ب  ُنوا ب ن  یَّ ب  ماً  ُبواُتصی أ ن   ف ت  هال ة   ق و  ب ُحوا ب ج  لى ف ُتص    ع 

ُتم   ما ل  مین   ف ع    14« ناد 

، «االمر بالتبین»: در این آیه شریفه، یک جمله شرطیه وجود دارد که حکم درآن :تقریب استدالل

 پس آیه شریفه بالمفهوم داللت بر. می باشد« مجیء الفاسق به»: و شرط« النبأ»:موضوع آن

.حجیت خبر عادل دارد  
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  2:حجرات 



.شرط مذکور، محقق موضوع بوده و مفهوم ندارد: اشکال اول  

می « الفسق»:در آنو شرط « الجائی بالنبأ»: موضوع در این جمله(: ره)پاسخ صاحب کفایه 

. «اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا فتبینوا»در واقع آیه شریفه در قوه این جمله است که . باشد  

.تا زمانی که اثبات نشده باشد، سودمند نیست -مودن آیهدرمعنا ن -چنین احتمالی: مرحوم مصنف  

وجوب تبین در آیه معلل به تحرز از عمل جاهالنه گردیده است و این علت در تمامی : اشکال دوم

فی حد  -زیرا هیچ کدام از اخبار آحاد. موجود است -اعم از خبر عادل و خبر فاسق -اخبار آحاد

علیل مذکور، در اینجا به مثابه قرینه متصله بر عدم مفهوم می پس گویا ت. مفید علم نیستند -نفسه

.باشد  

بلکه در معنای آن . از طرفی جهالت در اینجا به معنای صرف عدم العلم نیست: پاسخ اول

با توجه به اسقرار سیره عقال بر عمل به  -و از طرف دیگر. نوعی سفاهت وجود دارد

.این عمل سفیهانه نیست -خبر واحد  

حجیت خبر »زیرا مقتضای مفهوم، . در اینجا مفهوم اخص از عموم تعلیل می باشد: ومپاسخ د

بر  -در چنین حالتی و. «عدم حجیت هر خبر غیر علمی است»، و مقتضای عموم تعلیل، «عادل

.، خاص بر عام مقدم می گردد -اساس قاعده جمع عرفی  

ومعلوم است که . ل قطعی قرار داده استبه مثابه دلی -[بالعنایه] -شارع، خبر عادل را: پاسخ سوم

.بود «عدم افاده علم»تعلیل شامل دلیل قطعی نمی شود زیرا موضوع آن  عموم  

 

 

 

ُنون   كان   ما و   »:آیه نفر -ب م  ف ُروا ال ُمؤ  ن  افَّةً  ل ی  ف ر   ال ف ل و   ك  ن   ن  ق ة   ُكلِّ  م  ُهم   ف ر  ن  ف قَُّهوا طائ ف ةٌ  م  ت  ین   ف ي ل ی   الدِّ

ُروا و   ذ  ُهم   ل ُین  م  ُعوا إ ذا ق و  ج  م   ر  ه  لَُّهم   إ ل ی  ُرون   ل ع  ذ    15« ی ح 

لعل که از : زیرا اوال -خواه انذار مفید علم باشد یا نه -.تحذر، مطلقا واجب است: تقریب استدالل

و همین .غایت برای انذار واجب، قرار گرفته است: ادات ترجی است بر سر آن آمده است و ثانیا

.ه کاشف از حجیت خبر منذر استنکت  
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زیرا عنوان انذار در . معلوم نیست که مالک وجوب تحذر، حجیت خبر منذر باشد: اشکال اول

ولو بوسیله علم اجمالی یا به جهت احتیاط  -جایی به کار می رود که پیش از این یک حکم منجز

.وجود داشته باشد -قبل از فحص  

ول منذر را بپذیریم، این خبر تنها در جانب منجزیت مفید بر فرض که منجز بودن ق: اشکال دوم

است و نمی تواند در ماقع الزم، معذر باشد زیرا آنچه باعث لزوم توجه به قول منذر می شود، 

احتمالی است که از قول او به وجود می آید و بنا بر مسلک حق الطاعه اعتناء به آن الزم می 

.ل نمی گیرداما معذریت با صرف احتمال شک. باشد  

تنها قول مفتی را در بر گرفته  حتی اگر قائل به حجیت خبر منذر شویم، خبر مذکور: اشکال سوم

تشخیص و نتیجه گیری شامل إخبار و شهادت نمی شود زیرا در مفهوم انذار، نوعی معنای  و

.دوجود دار  

 

ُتُمون   الَّذین   إ نَّ  »:آیه کتمان -ج ك  ل نا ما ی  ز  ن   أ ن  ن    ال ُهدى و   یِّنات  ال ب   م  د   م  ع  اهُ  ما ب  نَّ یَّ تاب   ف ي ل لنَّاس   ب   ال ك 

ُنُهمُ  أُولئ ك   ل ع  ُ  ی  ُنُهمُ  و   هللاَّ ل ع  ُنون   ی  16« الالَّع   

حتی در صورتی که اظهار، مفید علم )آیه داللت دارد بر حرمت مطلق کتمان :تقریب استدالل

.ل زیرا بدون آن، تحریم کتمان لغو خواهد بودو حرمت کتمان کاشف است از وجوب قبو(. نباشد  

اقتضای وضوح و علم در [ فی حد نفسه]اموری صادق است که نسبت به کتمان تنها : اشکال اول

.مفید علم نیست، لفظ کتمان به کار نمی رود پس در خبر واحد که. آنها وجود داشته باشد  

به  -این احتمال وجود دارد که موالبر فرض که اطالق حرمت کتمان را بپذیریم، : اشکال دوم

احتیاط نموده و کتمان را مطلقا  -جهت عدم امکان اعطاء قاعده ای برای تشخیص موارد مفید علم

.تحریم نموده باشد تا در این میان، موارد مفید علم محفوظ بمانند  

که مصطلح  نه احتیاط. و احتیاط در مقام تشریع است[ تحفظ]مقصود از احتیاط در اینجا،: نکته

.  اشددر مقام امتثال می ب[ یک حکم ظاهری و]  
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ل نا ما و   »: آیه کتمان -د س  ن   أ ر  ل ك   م  ب  جاالً  إ الَّ  ق  م    ُنوحي ر  ه  لُوا إ ل ی  ئ  ل   ف س  ر   أ ه  ك 
ُتم   إ ن   الذِّ ل ُمون ال ُكن  ع    ت 

»17  

زیرا بدون آن، . وب قبولداللت دارد بر وج -به صورت مطلق –امر به سوال : تقریب استدالل

   .وجوب سوال لغو خواهد بود

این همان اشکال دوم در .)شاید منشا اطالق وجوب سوال، احتیاط در مقام تشریع باشد: اشکال اول

(آیه کتمان است  

از آنجا که مخاطب آیه، مشرکین و منکران نبوت هستند، معلوم می شود که آیه تنها :اشکال دوم

به راهی برای زائل شدن شک، می باشد نه اینکه در مقام بیان یک حکم در مقام ارشاد آنها 

.باشد زیرا اساسا چنین فردی متعبد به احکام تعبدی نیست[ یعنی حجیت خبر واحد] تعبدی  

و بحث نبوت، نموده و  در اینجا قرینه ای وجود دارد که آیه را مختص به اعتقادیات: اشکال سوم

 ما و   »: و آن صدر آیه است که می فرماید .جلوگیری می نماید از اطالق آن و شمول تعبدیات

ل نا س  ن   أ ر  ل ك   م  ب  جاالً  إ الَّ  ق  م    ُنوحي ر  ه    « إ ل ی 

[نه تعبدیات]مورد آیه اصول دین است : اشکال چهارم  

می مقصود از ذکر در آیه علم  استدالل به آیه متوقف بر اثبات این نکته است که: پنجماشکال 

مقصود از از اهل ذکر، اهل نبوت های پیشین  در غیر این صورت، نه رسالت الهیه و اال باشد

         .خواهد بود

استدالل به سنت: دوم  

 

باید توجه داشت که سنت در صورتی می تواند، در اینجا مورد استدالل قرار گیرد، که خود : نکته

شد و اال الزمه اثبات خبر واحد بوسیله مقطوع بوده و بواسطه وسائل احراز وجدانی ثابت شده با

.آن، دور خواهد بود  

:حراز وجدانی، وجود داردادر اینجا دو گونه وسیله   

روایات متواتر -الف  

سیره -ب  
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استدالل به اخبار متواتر -الف  

تواتر  -اگر چه این روایات دارای مضمون واحد نیستند، اما همگی به نحو: تقریب استدالل

.دارند بر حجیت خبر واحدداللت  -اجمالی  

باید توجه داشت که آن خبری در اینجا حجیت پیدا می کند که واجد تمامی مزایای مذکور در : نکته

البته اگر خبری اینچنین، خود داللت بر حجیت اخبار نازلتر داشته باشد، طبیعتا . این اخبار باشد

.دایره حجیت وسیعتر خواهد شد  

 

استدالل به سیره -ب  

وجود سیره را  استفاده و -در اثبات اصل سیره -ز طریق پنجمدر اینجا می توان ا: استداللتقریب 

اگر وجود سیره مبنی بر عمل اصحاب به خبر واحد را نپذیریم،  :توضیح مطلب آنکه. اثبات نمود

در حای که وجود چنین . ر استسیره ای مبنی بر توقف آنها در مقابل این اخبا وجودالزمه آن 

الم تعقاعدتا باید منشا آن اس -با توجه به خالف عادت بودن این سیره –زیرا  .ای منتفی استسیره 

و از آنجا که هیچ روایتی با این مضمون وجود ندارد معلوم می شود که معصوم . از معصوم باشد

. چنین حکمی ننموده است( ع)  

ضمیمه نمودن اثبات سکوت اگر این سیره برای اصحاب، بما هم عقالء ثابت باشد، : نکته اول

اما اگر اصحاب، بما هم متشرعون چنین سیره ای داشته . معصوم در برابر آن ضروری است

.باشند، احتیاجی به اثبات سکوت نیست  

 

برخی ادعا نموده اند که همان آیاتی که داللت بر حرمت عمل به ظن دارند، برای : نکته دوم

. اثبات ردع کفایت می کنند  

ر حق اصحاب، بعید به نظر و از آنجا که احتمال بی مباالتی د -ز اثبات سیره مذکورپس ا: جواب

که منشأ عمل به این سیره یا وجود دلیل بر حجیت، نزد آنها بوده است : ناگزیر باید گفت -می رسد

ی و یا آنها از داللت این آیات بر ردع، غافل بوده اند و یا اینکه اساسا، قائل به وجود چنین داللت

   . ودر تمامی این حاالت ردع ثابت نمی شود. نبوده اند

 



. ] برخی تالش نموده اند که به ادله اصول عملیه تمسک نموده و ردع را ثابت نمایند: نکته سوم

: مانند -به این بیان که هر گاه بخواهیم بوسیله خبر واحد، حکمی را ثابت نماییم، ادله این اصول

همان ادله  ،اما در پاسخ به این دسته نیز. عی را نفی می نمایندجعل حکم غیر قط -حدیث رفع

[.مذکور در پاسخ به آیات ناهیه از عمل به ظن، کفایت می کند  

 

 –عدم ردع : زیرا اوال. معلوم است که در این موارد عدم ردع داللت بر امضا دارد: نکته چهارم

ظاهر حال معصوم : باشد و ثانیامستلزم نقض غرض می  -در صورت مخالفت شارع با خبر واحد

.در حالت عدم ردع، رضایت می باشد   

 

:ادله نفی حجیت خبر واحد  

 

ق فُ  ال و  »  :مانند. تبعیت ظن، نهی می کنند آیاتی که از -الف س   ما ت  ل   ب ه   ل ك   ل ی  18«م ع   

لذا باشد  واحد، بواسطه اطالق موجود در آیه میداللت این آیات بر حرمت عمل به خبر : اشکال

.این اطالق بواسطه ادله حجیت خبر واحد، مقید می گردد  

 

.روایاتی که داللت می کند بر عدم جواز عمل به خبری که مفید علم نیست -ب  

د آنها می موجب ر پذیرش این روایات، بنفسه: د و ثانیااین اخبار ضعیف السند هستن: اوال: اشکال

.باشند خود، خبر واحد می شود زیرا این اخبار  

 

.روایاتی که داللت دارند بر عدم جواز عمل به خبری که شاهدی از قرآن ندارد -ج  

، این روایات اطالق داشته و شامل اعتقادات و [در سند و داللت] بر فرض عدم اشکال: اشکال

اما این اطالق بواسطه ادله حجیت خبر واحد مقید گردیده و در نتیجه تنها اخبار . دناحکام می شو

  .وارده در باب اعتقادات، تحت اطالق باقی می ماند
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خبر واحد تعیین دایره حجیت  

 

:تعین دایره حجیتشیوه های   

با در نظر گرفتن صفات راوی -الف  

بادر نظر گرفتن صفات مروی -ب  

 

:تعین دایره حجیت با در نظر گرفتنن صفات راوی  

 

.تنها خبر عادل حجت خواهد بود         اگر مدرک حجیت         مفهوم آیه نبأ باشد      

.روایات و سیره باشد         خبر ثقه حجت خواهد بود                                

 

است          مطالقا حجت    موضوعیت داشته باشد        اگر خبر ثقه        

خواهد بود که قرینه بر خالف،  در صورتی حجت         طریقیت داشته باشد                       

.وجود نداشته باشد                                                         

حجت نیستخبر   ندارد      اماره بر صدق آن وجود     خبر غیر ثقه       

:دو حالت دارد    اماره بر صدق آن وجود دارد                             

اماره مذکور مفید اطمینان است        حجت است                        

:حالت دارد ، مفید اطمینان نیست           سهاماره                        

حجت نیست    دارد      موضوعیت و مالک بوده وثاقت راوی تنها                       

  بر هر دو در حجیت دخیل هستند        حجت نیستوثاقت راوی و وثوق به خ                      

  طریق است        حجت است او وثاقت، صرف تنها وثوق به خبر مالک است                      

                    



      

ه حجیت با در نظر گرفتن صفات مرویرتعیین دای  

 

:شرایط مروی  

.ر واحد، شامل خبر حدسی نمی شودزیرا ادله حجیت خب. حسی باشد نه حدسی -الف  

زیرا ادله ای که . ، نداشته باشد[مستقر]تعرض  -آیات قرآن: مانند -با دلیل قطعی الصدور -ب

، ادله حجیت خبر واحد را مقید یا دلیل قطعی دیگر داللت دارند بر عدم حجیت خبر مخالف کتاب

.می سازند  

 

ة التسامح فی ادلة السننقاعد  

      

در باب مستحبات  -حتی در صورت عدم افاده اطمینان –این قاعده خبر غیر ثقه  بنابر مفاد

.حجت می باشد  

ثواب علی عمل فعمله،کان ( ص)ان من بلغه عن النبی » روایاتی که داللت دارند بر اینکه : دلیل

.دمی نامن« أخبار من بلغ»این روایات را . «لم یقله ( ص)له مثل ذلک الثواب وان کان النبی   

 

 

:با معنای اخبار من بلغ، چهار احتمال وجود دارددر رابطه   

بنا بر این احتمال قاعده صحیح .      در مقام جعل حجیت برای مطلق ادله سنن، می باشد -الف

.است  

.در مقام انشاء استحباب واقعی نفسی می باشد -ب  

.می باشد -مبنی بر حسن احتیاط –در مقام ارشاد به حکم عقل  -ج  

[. مبنی بر احراز همان ثوابی که در خبر ضعیف آمده است] متضمن وعده ای مولوی است  -د  



 

اما . تنها بنا بر احتمال اول، این روایات قاعده تسامح در ادله سنن را اثبات می نمایند: نکته اول

خبر باشد، دیگر ثبوت ثواب در صورت مخالفت زیرا اگر بنا بر حجیت . این احتمال مردود است

.خبر با واقع، معنا ندارد  

 

احتمال دوم نیز صحیح نیست زیرا وجود ثواب مالزم با مطلوبیت عمل نیست و ممکن : نکته دوم

لذا در این میان احتمال صحیح، احتمال سوم . است مالک در اعطاء ثواب، حسن احتیاط بوده باشد

ن ثواب متوعد را بیان نمی زیرا احتمال سوم اعطاء عی.است البته همراه با لحاظ احتمال چهارم

.نماید بلکه تنها از اعطاء صرف ثواب سخن می گوید  

 

 

ة الداللة فی الدلیل الشرعیاثبات حجی  

 

 

:صورت های داللت دلیل  

 

  .داللت دلیل بر حکم، واضح و اطمینان بخش است -الف

.  بر عدم حرمت داللت فعل معصوم: مانند. گاهی منشأ این وضوح، داللت عقلیه انیه است: نکته

و گاهی اساسا لفظ تنها . گاهی نیز وجود قرائن اطمینان بخش موجب اطمینان به مدلول می گردد

در حالت اخیر دلیل را نص . استعداد بیان این مطلب را دارد و نمی تواند متحمل معانی دیگر باشد

.می نامند  

در این حالت . دارد -ت مساویبه صور -لفظ، صالحیت داللت بر یکی از دو یا چند معنا را -ب

.لفظ مجمل می باشد  

در این قسم نیز لفظ صالحیت داللت بر یکی از چند معنا را دارد لیکن یکی از این داللتها  -ج

در این حالت دلیل، ظاهر  در معنای . اولویت داشته و تصورا و تصدیقا منسبق به ذهن می باشد

.مذکور می باشد  



 

اصالة العموم، اصالة االطالق، : مانند -وده و بسیاری از اصول دیگرحجیت ظهور تعبدی ب: نکته

.از مصادیق آن می باشند -....اصالة الحقیقه، اصالة الجد و  

 

 استدالل بر حجیت ظهور

 

:دالیل حجیت ظواهر  

سیره عقالء -الف  

سیره متشرعه -ب  

می توان از طریق برای کشف امضا، از سکوت معصوم ن ءدر اینجا، در سیره عقال: نکته اول

زیرا در اینجا بحث در رابطه با حجیت ظهور . استفاده نمود( طریق سوم در کشف) استظهاری 

.است و نمی توان در استدالل بر آن از ظهور حالی کمک گرفت  

 

، برخی خواسته اند به آیات ناهیه از مطلق ظن و  -مانند بحث خبر واحد -در اینجا نیز: نکته دوم

. یه، استناد و ردع شارع را نسبت به عمل به ظواهر اثبات نمایندادله اصول عمل  

عالوه بر پاسخهای مطرح شده در بحث خبر واحد، باید توجه داشت که اشکال مذکور : پاسخ

پس به عبارت دیگر اعتقاد به داللت این ادله بر  .شامل ظهور آیات و روایات مذکور نیز می شود

.خود آنها نیز می باشدر ظاهعدم حجیت ظواهر، نافی حجیت   

 

 

 

 

 



 موضوع حجیت

 

:اقسام ظهور  

، هنگام شنیدن لفظانسان و ذهن انسباق یکی از دو معنا به تصور: ظهور تصوری -الف  

.کشف تصدیقی کالم نسبت به یکی از دو معنا :ظهور تصدیقی -ب  

 

 

زیرا . ریظهور تصدیقی می باشد نه ظهور تصو -در مبحث ظواهر -موضوع حجیت: نکته اول

البته این . معنای حجیت، اثبات مراد متکلم است و این داللت تصدیقی است که چنین کاشفیتی دارد

.داللت تصدیقیه را روشن می سازد -با توجه به اصل مطابقت مدلولین -داللت تصوریه است که  

 

ی کالم وی با گاهی اوقات متکلم با آوردن قرینه متصله، نشان می دهد که مدلول تصدیق: نکته دوم

باید دانست .« و اعنی به الرجل الشجاع. جئنی باسد»: مانند جمله.آن تطابق نداردمدلول تصوری 

مانع از شکل گیری ظهور تصدیقی می [ به صورت اولی] که حتی احتمال وجود چنین قرینه ای،

لین می زیرا صرف احتمال وجود قرینه، موجب به وجود آمدن احتمال مغایرت میان مدلو. گردد

البته در صورت امکان جریان اصالة عدم القرینه، زمینه برای شکل گیری ظهور فراهم می .] شود

[گردد  

 

 

 

 

 

 

 



 ظلاهر قرآن کریم

  

شمول حجیت ظواهر نسبت به ظواهر کتاب را منکر شده و تنها [ اخباری]برخی از علماء 

.را پذیرفته اند( ع)ر اهل بیت یحجیت نصوص و تفاس  

 

:حجیت ادله عدم  

ل   الَّذي ُهو  »آیه شریفه : دلیل اول ز  ك   أ ن  ل ی  تاب   ع  هُ  ال ك  ن  ماتٌ  آیاتٌ  م  ك  تاب   أُمُّ  ُهنَّ  ُمح  رُ  و   ال ك   أُخ 

ا ُمت شاب هاتٌ  أ مَّ م    في الَّذین   ف  غٌ  قُلُوب ه  ی  ب ُعون   ز  تَّ ی  ه   ما ف  هُ  ت شاب  ن  ت غاء   م  ة   اب  ن  ت غاء   و   ال ف ت  أ ویل ه اب    19«...  ت 

به جهت  -این آیه داللت دارد بر حرمت تبعیت از آیات متشابه و ظواهر نیز: تقریب استدالل

.در زمره متشابهات هستند -تشابه معانی محتمل در انها  

اساسا ظواهر، از متشابهات نیستند زیرا معنی محتمل در آنها در مرتبه واحد نیستند : اشکال اول

.لذا تنها مجمالت، متشابه هستند. الی بیشتری برخوردار استاز درجه احتمو معنای ظاهر   

بر فرض تسلیم اگر متشابه بودن ظواهر را بپذیرم، آیه در صدد رد  کسانی است که : اشکال دوم

.متشابهات را بدون در نظر گرفتن محکمات و با هدف ایجاد فتنه، اخذ می نمایند  

در این ] خواهد ظواهر را شامل شود، پس خوداز آنجا که این آیه باالطالق می : اشکال سوم

از متشابهات است و قول به وجود چنین داللتی در آن مستلزم، عدم حجیت خودش می [ زمینه

.باشد  
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:این اخبار سه طائفه اند. روایاتی که از رجوع به ظواهر کتاب، نهی می نمایند: دلیل دوم  

یا به جهت ایجاد .) ود پیچیدگی و ابهام در آیات قرآنروایاتی که داللت دارند بر وج: طائفه اول

.(حس احتیاج به معصوم و یا به علت قرار نگرفتن معانی بلند آن در قالب الفاظ  

این روایات همگی ضعیف السند بوده و غالبا توسط راویانی نقل شده اند که مشی : اشکال اول

.باطنی منحرف داشته اند  

معرفی می « تبیانا لکل شیء»و « بالغ»، «هدی»اتی که قرآن را این روایات با آی: اشکال دوم

 نماید، تعارض دارند

.روایاتی که داللت دارند بر عدم جواز استقالل از حجت، در فهم قرآن: طائفه دوم  

نمی باشد چرا که این نوع  -پس از فحص از قرائن -این آیات ناظر به عمل به ظواهر: اشکال

.از حجت محسوب نمی شود تعامل با آیات، استقالل  

.روایاتی که از تفسیر به رأی نهی می نمایند: طائفه سوم  

.[عرفی نداردارتباطی با استظهار]تفسیر به معنای رفع ابهام و کشف قناع، می باشد و: اشکال  

که هر کدام از  -برخی اشکال مذکور را رد نموده و معتقدند که در برخی موارد :مرحوم مصنف

ورت جداگانه دارای ظهور خاص اقتضایی بوده و من حیث المجموع ظهور دیگری مفردات به ص

لذا باید به  .، محتاج تفسیر می باشد[مجموعی فعلی]کالم دارای پیچیدگی بوده و فهم ظهور  -دارند،

.دنبال اشکال دیگری بود  

:اشکاالت مصنف  

به رویه موجود در آن منصرف  -با توجه به شرائط موجود در زمان صدور -کلمه رأی: اوال 

.می باشد -..نظیر استحسان و -زمان، مبنی بر به کارگیری افسار گسیخته امور حدسی  

زیرا اگر مقصود از  .اطالق این روایات نمی تواند نقش رادع را در مقابل سیره، ایفا نماید: ثانیا 

به  -د و گستردهسیره، سیره عقالء باشد؛ مقتضای وجود چنین سیره مستحکمی صدور نواهی متعد

و اگر مقصود، سیره متشرعه باشد،صرف وجود چنین سیره ای مانع از . می باشد -جهت ردع

.شکل گیری اطالق در روایات مذکور می باشد  

را احاله به عرف می داند، از یک سو و روایات [ معامالت]روایاتی که میزان در شروط : ثالثا

، استدالل به تمامی طوائف سه گانه را مخدوش می طرح کننده اخبار مخالف قرآن از سوی دیگر

.نمایند  



 

 

 

 

یا به جهت ایجاد حس ) .اساسا آیات قرآن فاقد هر گونه ظهور بوده و از مجمالت هستند: دلیل سوم

(.نیاز به وجود معصوم و یا به علت عدم گنجایش الفاظ، نسبت به مفاهیم بلند قرآن  

 از سوی دیگر مدی، مغایر با حکمت نزول قرآن می باشد وایجاد ابهام عاز یک سو : اوال: اشکال

ارتباط مردم با معصوم متفرع بر اقامه حجت بر اصل دین بوده و این موضوع نیز متوقف بر فهم 

هدف از نزول قرآن، هدایت انسان بوده و وجود ابهام و اجمال مانع از : ثانیا. ن می باشدآیات قرآ

  .نیل به این هدف می باشد

 

 

 

پایان بحث دلیل شرعی                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدلیل العقلی

 

 

.کل قضیة یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی: دلیل عقلی  

 

:مباحث مطرح در این باب  

 ، و محدوده[اصل وجود آن: یعنی] بحث در رابطه با صحت  قضیه عقلیه: بحث صغروی -الف

.ااین نوع قضای  

حجیت قضایای عقلیه بحث، پیرامون: بحث کبروی -ب  

 

:اقسام قضایای عقلیه  

[. و اختصاص به حکم شرعی خاصی ندارند]قضایایی که از عناصر مشترک به شمار آمده  -الف

.قضیه مالزمه میان ایجاب شیء و ایجاب مقدمه آن: مانند  

به  کم عقل به حرمت کذبح: مانند. قضایایی که مربوط یک حکم شرعی خاص می باشند -ب

.خاطر قبح آن  

هم بحث صغروی و هم بحث  -مباحث قسم اول از قضایای عقلیه هر دو نوع از :اول نکته

در قسم دوم تنها بحث کبروی جنبه  اما .می گیرد قرار در علم اصول مورد بررسی -کبروی

باحث عنصر در این علم مطرح نمی شود زیرا این نوع م اصولی داشته و بحث صغروی آن،

  .دنمشترک نبوده و مختص به احکام خاص می باش

یعنی حجیت ) ، قطعی باشد، دیگر نیازی به بحث نمودن در کبری هر گاه ادراک عقلی: نکته دوم

مباحث عقلیه را در دو بخش ذیل  -با توجه به نکته حاضر و نکته پیشین -لذا. نیست( ادراک عقلی

:مطرح می نماییم  



.در اثبات قضایای عقلیه ای که از عناصر مشترک به شمار می آیند بحث صغروی؛ -الف  

.بحث کبروی؛ پیرامون حجیت ادراکات غیر قطعی عقل -ب  

 

العقلیة القضایااثبات   

 

 تقسیمات قضایای عقلیه

 

:تقسیم اول  

دلیلی عقلی که برای استنباط حکم شرعی از آن، نیازی به قضیه شرعیه : دلیل عقلی مستقل -الف

را بر ظلم منطبق « کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشارع بحرمته»مثال اگر بخواهیم قضیه . ستنی

.نموده و حکم آن را استنباط نماییم، نیازی به قضیه شرعی نداریم  

دلیلی که استنباط حکم شرعی از آن نیازمند قضیه ای شرعی می : غیر مستقلدلیل عقلی  -ب

باید وجوب « وجوب الشیء یستلزم وجوب مقدمته»و از قضیه مثال برای استنباط وجوب وض.باشد

.ضمیمه شود -که یک قضه شرعیه است -صالة  

 

:تقسیم دوم  

: مانند.قضیه ای که همواره بحث در آن پیرامون حقیقت یک پدیده می باشد :قضیه تحلیلیه -الف

 بحث ماهیت وجوب تخییری

 -ر رابطه با استحاله یا ضرورت یک پدیدهقضیه ای که بحث در آن همواره د: قضیه ترکیبیه -ب

.بحث از استحاله امر به ضدین: مانند. می باشد -پس از شناخت حقیقت آن  

 

(تقسیم ادله عقلیه مستقله ترکیبیه): تقسیم سوم  

قضیه استحاله تکلیف به امر : مانند. الدلیل العقلی المستقل فی استنباط نفی حکم شرعی: سالبه -الف

.غیر مقدور  



کل ما حکم العقل »قضیه :مانند. الدلیل العقلی المستقل فی استنباط اثبات حکم شرعی: موجبه -ب

«بحسنه او قبحه،حکم الشرع بوجوبه او حرمته  

مقدورالغیر بتکلیف ال ة امستحالةقاعد  

 

 

:مقصود از این قاعده یکی از دو معنای زیر می تواند باشد  

اختیار استحاله عقاب در برابر عمل خارج از -الف  

استحاله تشریع و صدور چنین تکلیفی از جانب موال -ب  

 

در عالم ثبوت این امکان وجود دارد که مالک و اراده مقید به (:به معنای دوم)علت استحاله 

اما در مرحله جعل و اعتبار، وجود قدرت بر متعلق، الزم است زیرا تنها در . وجود قدرت نباشند

ت معتبر نیست که داعی و انگیزه از جعل و اعتبار، صرف صورتی در این مرحله وجود قدر

اما وقوع چنین احتمالی در عالم . کشف از مالک و اراده باشد نه قصد تحریک و بعث مکلف

.مشکل بوده و ظهور حالی سیاقی بر خالف آن شهادت می دهداثبات   

 

را  شارع قید قدرت: یعنی]اختصاص به خصوص قادرین داشته باشد اگر مبادی حکم، : نکته دوم

اما اگر مبادی میان قادر و . ، قدرت را قدرت شرعیه می نامند[20وده باشددر لسان دلیل اخذ نم

قدرت را قدرت عقلیه می [ و تنها در مرحله جعل و اعتبار، قدرت شرط باشد]جز مشترک بوده عا

.نامند  

یگر استحاله یا عدم استحاله برخی معتقدند که با اثبات قبح مواخذه مکلف غیر قادر، د: نکته سوم

. عقلی تکلیف ثمره ای ندارد  

ظاهر می شود که نفس ثبوت مالک در حق عاجز، دارای  ثمره بحث مذکور آنجا: مرحوم مصنف

در باب قضا، اگر ثابت شود که مالک حکم، شامل فرد عاجز نیز می باشد، قضا : مثال. ثمره باشد

لذا هر گاه که لسان دلیل مطلق بوده و سخنی . واجب می شود -هنگام پیدایش قدرت -نمودن عمل

ر عقل قید قدرت را در تکلیف معتبر بداند، اطالق دلیل از اشتراط قدرت به میان نیامده باشد، اگ
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و از آنجا که وجود مالک . بواسطه حکم عقل از میان رفته و حکم مخصوص قادرین خواهد بود

ودر نتیجه . که مالک نیز مختص به افراد قادر می باشد: تابع وجود تکلیف است، می توان گفت

.قضا نمودن عمل، بر عاجز الزم نخواهد بود  

 

مشروطالتکلیف ال  امکان قاعدة  

:مقدمه  

در این . معموال شارع، در مرحله جعل و اعتبار، حکم را به صورت قضیه حقیقیه جعل می نماید

جزا،  و اهد بود که شرط آن، قیود ملحوظ در حکمهنگام قضیه مذکور در قوه قضیه ای شرطیه خو

اذا استطاع االنسان »:چنین می باشد وجوب حج که تحلیل آن: مانند. ثبوت حکم شرعی خواهد بود

  «و کان صحیح البدن، مخلی السرب وجب علیه الحج

زیرا به مجرد آنکه . برخی گمان نموده اند که حکم مشروط قابل جعل نبوده و امکان ندارد :نکته

موال حق حاکمیت خویش را اعمال نماید حکم محقق خواهد شد و دیگر مشروط بودن آن معنا 

. نخواهد داشت  

از سوی شارع، محقق می تشریع  آنچه به مجرد: در جواب این گروه باید گفت:مرحوم مصنف

در  -منوط به تحقق قیود( حکم فعلییا همان )اما تحقق مجعول  و. شود، جعل و اعتبار است

.می باشد -خارج  

 

القیلد و احکامهاتنلع  قاعدة  

 

 تقسیمات قید

:تقسیم اول  

.ل که شرط وجوب نماز استزوا: مانند. قید وجوب -الف  

.طهارت که شرط صحت نماز است: مانند(. قید واجب: یعنی)قید متعلق وجوب -ب  

شهر رمضان که هم شرط وجوب روزه است و هم شرط خود : مانند. قید وجوب و واجب -ج

.روزه  



ا زیر. در میان سه نوع ذکر شده از قیود، تنها تحصیل قید واجب بر مکلف الزم است: اول نکته

.در دو نوع دیگر پیش از تحقق قید، اساسا حکمی وجود ندارد تا به تبع آن تحصیل قید الزم باشد  

از آنجا که تحصیل قیود قسم اول و سوم بر مکلف الزم نیست، پس طبیعتا شرط وجود : نکته دوم

 که قید وجوب صالة –به عنوان نمونه زوال شمس  .معتبر خواهد بود ،قدرت تنها در قید واجب

.مقدور مکلف نبوده ودر اختیار او نیست -است  

:تقسیم دوم   

طهارت که شرط نماز است: مانند. قیود و مقدمات شرعیه -الف  

.تهیه وسیله نقلیه که مقدمه بجا آوردن حج است: مانند. قیود و مقدمات عقلیه -ب  

 

 

[بحث از مقدمه مفلته] المسئللیة قبل اللجلب  

 

:مقدمه  

رای مقدمه ای است که تحصیل آن پس از فرا رسیدن زمان وجوب ممکن گاهی اوقات واجب دا

لذا اگر پیش از فرا رسیدن زمان وجوب، این مقدمه تحصیل نشود، واجب در زمان خود .] نیست

گاهی مکلف می داند که اگر : مثال. به این نوع از قید، مقدمه مفوته گفته می شود.[ فوت می گردد

وضو نگیرد، پس از رسیدن وقت نه قدرت بر وضو دارد و  -ده استکه هنوز زوال نرسی –اکنون 

.نه تیمم  

. مقتضای قاعده این است که مکلف در قبال این گونه از قیود و مقدمات، مسئولیت ندارد:نکته

.پیش از رسیدن زمان وجوب، حکمی وجود ندارد تا به تبع آن تحصیل مقدمه آن الزم باشد زیرا  

خی واجبات، همواره مقدمه ای از این قبیل وجود دارد به نحوی که اگر البته گاهی در بر:تبصره

وقوف در : مانند.قائل به لزوم تحصیل آن مقدمه نشویم، هیچ گاه امتثال آن واجب ممکن نخواهد بود

در اینجا . می باشد -قبل از ظهر نهم ذی الحجه -عرفات که همواره متوقف بر عزیمت به آن مکان

در لزوم تحصیل مقدمه مذکور نیست اما باید در رابطه با توجیه اصولی آن از منظر فقهی شکی 

.بحث نمود  

 



 

[بحث از شرط متأخر] القیلد المتأخرة زمانا عن المقید  

 

 

:اقسام قید  

       قید حکم -الف

رؤیت هالل نسبت به وجوب روزه: مانند.شرط مقدم                          

زوال خورشید نسبت به نماز ظهر: مانند. شرط مقارن                          

اجازه نسبت به صحت عقد فضولی : مانند. شرط متاخر                          

.       قید متعلق حکم -ب  

وضو نسبت به نماز: مانند.شرط مقدم                             

قبال نسبت به نمازاست: مانند .شرط مقارن                             

.غسل شب مستحاضه که شرط صحت روزه قبل است: مانند .شرط متاخر                             

 

.در رابطه با امکان یا امتناع وقوع شرط متأخر اختالف شده است: نکته  

نسبت شرط به مشروط مانند نسبت علت به معلول است و همانگونه که : دلیل قائلین به امتناع

.معلول پیش از تحقق علت ممتنع است تحقق مشروط قبل از تحقق شرط محال خواهد بود تحقق  

مثال غسل : مانند] -متعلق حکم باشد، برای اما قیدی که شرط متاخر: دلیل قائلین به امکان

واما شرط متاخر حکم، اگر چه . نیست وجود ذات متعلق، متوقف بر آن شرطاساسا  -[مستحاضه

است اما وجود و تحقق حکم در این موارد یک وجود حقیقی خارجی نیست و حکم متوقف بر آن 

.رط متأخر باشدمانعی ندارد که متوقف بر ش  

 

 



 

[بحث ازواجب معلق] زمان اللجلب و اللاجب  

 

هر کدام از وجوب و واجب دارای زمانی خاص هستند و غالبا میان این دو زمان تطابق : مقدمه

بین الطلوعین می باشد و همین وقت، زمان نفس صالة  نماز صبحزمان وجوب : مثال.وجود دارد

.نیز می باشد  

 

زمان وجوب نمی تواند تماما مقدم بر زمان واجب باشد زیرا در این صورت در زمانی  :اول نکته

امروز : مثل آنکه موال به مکلف بگوید.]که انتظار امتثال واجب می رود، وجوبی در میان نیست

حال بحث در این است که آیا ممکن است که تنها [. ه فردا را روزه بگیریبر تو واجب است ک

بخش ابتدایی زمان وجوب بر زمان واجب مقدم گردیده و الباقی مقارن با زمان واجب باشد؟ بنا بر 

زمان وقوف در عرفات، از ظهر تا : مثال.فرض وقوع، چنین واجبی را واجب معلق می نامند

ال معتقد باشیم که زمان وجوب آن از هنگام حدوث استطاعت بوده و با این ح. غروب عرفه است

.تا غروب روز عرفه امتداد می یابد  

 

حدوده اختیار مکلف بوده و پیش از این گفته شد که قید واجب باید در م: نظر مرحوم مصنف

س پ -از آنجا که رسیدن زمان واجب در اختیار مکلف نیست -لذا. ن برایش مقدور باشدتحصیل آ

و با این .] زمان واجب نمی تواند تنها قید برای واجب باشد بلکه باید قید برای وجوب نیز باشد

البته تمام آنچه گفته شد . [وصف دیگر بدون رسیدن زمان واجب، زمان وجوب محقق نخواهد شد

کان شرط متأخر نباشیم و اال زمان واجب می تواند شرط متاخر مدر صورتی است که قائل به ا

.ای وجوب باشدبر  

 

آنچه موجب شده است تا برخی اصولیون به ارائه چنین نظریه ای بپردازند، حل مشکل در  :نکته

مسئول  -پیش از رسیدن زمان واجب -چرا که با اثبات وجود وجوب. باب مقدمه مفوته است

.قابل توجیه خواهد بود -در آن زمان -شمردن مکلف درقبال مقدمات  

 

 



 

تعجیز؟متی یجلز عقال ال  

 

:دو حالت دارد -از انجام تکلیف -عاجز نمودن خویش  

این  ظهر آب وضو را بریزد      فرا رسیدن از مانند آنکه بعد. فعلیت یافتن وجوباز  پس -الف

 عمل معصیت بوده و عقال جایز نیست

در      ظهر انجام شود پیش از فرا رسیدن مانند اینکه عمل فوق. فتن وجوبپیش از فعلیت یا -ب

:     دارد این حالت دو قول وجود  

زیرا پیش از ظهر وجوبی .در اینجا تعجیز جایز است: قول اول                                        

             وجود ندارد                                        

رت شرعیه، تعجیز جایز است اما بنا بر     بنا بر قد: قول دوم                                        

. قدرت عقلیه، جایز نیست                                          

 

 

 أخذ العلم بالحکم فی ملضلع الحکم

 

هر گاه حکم به صورت قضیه حقیقیه جعل شده و علم به آن در موضوع خودش اخذ شود، در این 

ص یافته و شامل افراد شاک و قاطع به عدم حکم هنگام حکم مذکور به خصوص عالمین اختصا

.نمی شود  

وجود حکم ] .اخذ علم به حکم در موضوع خودش، محال است زیرا مستلزم دور می باشد: اشکال

[متوقف بر     علم به حکم، و علم به حکم متوقف بر     وجود حکم  

ت بلکه متوقف بر آن نیس [خارجی] متوقف بر وجود (حکم:یعنی) علم به شیء: جواب اول

.آن شیء است که در افق ذهن عالم وجود دارد صورت ذهنی  

زیرا عقل حکم می کند به . مرتفع نمی سازدمذکور را  استحاله عقلیه ،این پاسخ:مرحوم مصنف

.اینکه علم تنها کاشف از معلوم بوده و نمی تواند در تکوین آن نقش داشته باشد  



(حکم: یعنی)به جعل است نه علم به مجعولآنچه قید حکم است، علم : جواب دوم  

 

:ثمره بحث  

باشد، قول ( تقابل نقیضین: یعنی)بنا بر اینکه تقابل میان اطالق و تقیید ثبوتی ازنوع سلب و ایجاب

و بنا بر اینکه تقابل مذکور از نوع تقابل عمی و . به استحاله موجب تحقق اطالق می شود

.ول به استحاله موجب استحاله اطالق نیز می گرددباشد، ق( تقابل ملکه و عدم ملکه)بصر  

 

 

 اخذ العلم بحکم فی ملضلع حکم آخر

 

:نسبت میان دو حکم مورد نظر، سه حالت دارد  

در این حالت   «    اذا علمت بوجوب الحج علیک،فاکتب وصیتک»: مانند.متخالفان هستند -الف

 اخذ علم به حکم اول در موضوع حکم دوم ممکن است

در این حالت   «    اذا علمت بوجوب الحج علیک، فهو حرام علیک»: مانند. متضادان هستند -ب

 اخذ قید مورد نظر محال است

در این حالت نیز    «    اذا قطعت بوجوب الحج علیک، وجب علیک» :مانند. متماثالن هستند -ج

.اخذ قید مذکور محال است  

 

 

 

 

 

 



 

 أخذ قصد امتثا  االمر فی متعلقه

 

:واجب  

.غرض موال تنها به اتیان فعل تعلق گرفته و چگونگی آن مورد نظر او نیست: توصلی -الف  

.غرض موال تعلق گرفته است به اتیان فعل همراه با قصد امتثال امر: تعبدی -ب  

 

زیرا دخیل بودن . برخی از اصولیون معتقدند که اخذ قصد امتثال در متعلق امر محال است: نکته

و از آنجا که امر در حیطه . در واجب به این معنای دخالت خود امر در آن می باشدقید مذکور 

چرا که پیش . اختیار مکلف نیست، نمی تواند تنها قید واجب باشد و باید قید وجوب نیز شمرده شود

اما در صورت مشکل . از این گفته شد که قیودی که تنها قید واجب هستند باید مقدور مکلف باشند

. امر در اینجا مقید بر خود می شود -با این توصیفات -بروز می کند و آن این است که دیگری

.واین محال است  

 

می کنیم، نمی  شک در توصلی یا تعبدی بودن واجب بنا بر  استحاله، در مواردی که: ثمره بحث

.گیریمتوانیم به عدم  ذکر قصد قربت از سوی موال استناد نموده و عدم دخالت آنرا نتیجه ب  

عدم ذکر علم به  -استحاله -ثمره یاد شده، در بحث سابق نیز وجود دارد و در آنجا نیز بنابر: نکته

.ت بر عدم دخالت آن در موضوع، نخواهد داشتلحکم، دال  

 

 

 

 

 

 



 

[بحث از ترتب] اشتراط التکلیف بالقدرة بمعنی آخر  

 

:مده استقید قدرت که در تمامی تکالیف شرط می باشد، به دو معنا آ  

قدرت تکوینی: قدرت به معنی االخص -الف  

.به معنای عدم اشتغال به تکلیف مضاد: قدرت به معنی االعم -ب  

 

اگر موال امر را به صورت مطلق آورده و آنرا شامل حالت : دلیل اشتراط قدرت به معنی االعم

دو را فعل را اراده نموده اشتغال به امتثال مضاد نیز بداند، این به آن معناست که یا امتثال هر 

در محال بودن احتمال . است و یا ترک مضاد و اشتغال به فعل حاضر را از مکلف می خواهد

اول شکی نیست اما احتمال دوم نیز غیر ممکن است زیرا ترجیح فعل حاضر بر فعل مضاد، 

.ترجیح بال مرجح است  

 

به زمانی است که شارع هر کدام از دو آنچه در رابطه با استحاله گفته شد، مربوط : معنای ترتب

اما اگر هر دو یا تنها امر اهم را مقید به عدم اشتغال به دیگری قرار دهد، . امر را مطلق قرار دهد

.به این نوع از جعل، ترتب گفته می شود. استحاله بر طرف می گردد  

دو فعل را ترک  اگر مکلف هر -بر فرض -زیرا . امر به ضدین به نحو ترتب محال است: اشکال

 -یعنی عدم اشتغال به دیگری -زیرا شرط آنها. نماید، هر دو امر در حق او فعلیت پیدا می کنند

.[و معلوم است که فعلیت دو امر مضاد، محال است.]حاصل شده است  

هر چند در حالت مذکور هر دو امر فعلی می شوند اما از آنجا که امتثال هر کدام شرط : جواب

.به وجود نمی آید (امر به ضدین: یعنی) است، تکلیف به محال فعلیت دیگری  

 

 

 



 

 التخییر و الکفائیة فی اللجلب

 

:اقسام تخییر  

علی  -واجب در قالب یک عنوان کلی واحد، لحاظ شده و شارع متعرض افراد : تخییر عقلی -الف

هنگامی که : مثال.ایدبلکه قرینه حکمت، اطالق بدلی را در آن اثبات می نم. آن نشده است -البدل

، مکلف به حکم عقل و عرف مخیر است میان اقامه نماز در مسجد، خانه «صل»: مولی می گوید

...و یا  

به نحو علی  –در این حالت، شارع از ابتدا خطاب را متوجه یکی از دو واجب : تخییر شرعی -ب

«صل او اعتق رقبة»: مانند. می نماید -البدل  

 

تخییر شرعی [تفسیر]  

در این حالت . کی نیست که در بسیاری از موارد، واجب به صورت تخییری تشریع شده استش

اما اگر تمامی . اگر مکلف یکی از دو واجب یا هردو را انجام دهد، قطعا ممتثل محسوب می شود

.البته در حالت اخیر تنها یک معصیت رخ داده است. بدائل را ترک نماید، عاصی خواهد بود  

 

:ابطه با حقیقت تخییر شرعی دو نظریه وجود دارددر ر: نکته  

به این معنا که در این موارد یک وجوب بیشتر وجود . بازگشت آن به تخییر عقلی است -الف

این معنای جامع می تواند یک معنای . ندارد و آن به معنای جامع میان دو واجب تعلق گرفته است

«مااحده»: اصیل باشد یا یک معنای انتزاعی مانند  

بر خالف  –در واقع در اینجا .، می باشد(به ترک دیگری)باز گشت آن به دو وجوب مشروط  -ب

.دو مالک مختلف وجود دارد که در کنار یکدیگر قابل استیفا نیستند -تصویر قبل  

. در صورت ترک هر دو، دو معصیت رخ داده باشد: الزمه این تصویر، آن است که اوال: اشکال

.چرا که در این صورت هیچ کدام فعلیت ندارند. ت اتیان هر دو، فرد ممتثل نباشددر صور: و ثانیا  

 



و بما هو متعلق ] بنا بر تفسیر دوم، قصد تقرب به یکی از عدلین بخصوصه : ثمره اختالف فوق 

اما بنا بر تفسیر اول، این نوع از قصد جایز نمی باشد و بر مکلف الزم است . جایز است[ االمر

دکه  البته باید توجه داشت که این نکته در تمامی . ل را بما هو من مصادیق الواجب انجام دهدآن ع 

.موارد تخییر عقلی وجود دارد  

 

زیرا . در وجوب تخییری عدلین باید لزوما متباینین باشند و نمی توانند اقل و اکثر باشند: نکته اول

.سازگار نیست -در اکثر –وجوب آن  و این با. جایز است -بدون اتیان بدیل –ترک مقدار زاید   

چرا که در آنجا نیز بحث . در رابطه با واجب کفایی نیز بحث مانند واجب تخییری است: نکته دوم

وجود دارد یا اینکه وجوب به یک عنوان جامع  -به تعداد مکلفین –وجوبات متعدد می شود که آیا 

.تعلق گرفته است( المکلف: یعنی)  

 

 

لیتخییر عق [تفسیر]  

میان ] امر نماید، تخییر  -به نحو صرف الوجود و اطالق بدلی –هر گاه موال به طبیعت یک فعل 

تخییر میان اشکال مختلف اکرام، « اکرم زیدا»در : مثال. عقلی خواهد بود[ حصص آن طبیعت

.عقلی است  

د و است طبیعت مورد نظر می باش( یعنی واجب)در تخییر عقلی آنچه متعلق امر : نکته اول

.بدائل، همگی از مصادیق متعلق به شمار می روند و خود، متعلق امر نیستند  

هر گاه امر مولی در قالب اطالق شمولی یا عموم، ابراز شود، تمامی بدائل مستقال : نکته دوم

.«اکرم زیدا بکل اشکال االکرام»: مانند[ و تخییر در اینجا شرعی است]متعلق امر خواهند بود   

 

 –برخی معتقدند که بازگشت وجوب  به نحو صرف الوجود، به وجوبات متعدد  : نکته سوم

[.می باشد شرعیپس تخییر همواره ] .است -دیگری اتیان مشروط به عدم  

 

 



 امتناع اجتماع االمر و النهی

  

از آنجا که میان احکام تکلیفی واقعی، تضاد وجود دارداجتماع امر و نهی در متعلق واحد، :مقدمه

اما هر گاه متعلقها مختلف . وجوب صلوة که با حرمت آن قابل جمع نیست: مانند.ی باشدمحال م

.بوده و تنها اجتماع زمانی داشته باشند، استحاله ای در بین نخواهد بود  

 

در رابطه با دو فرض آتی بحث شده است؛ که آیا از قبیل مورد اول هستند یا از : محل بحث

:قبیل مورد دوم  

و حرمت به حصه ای  -به نحو صرف الوجود و اطالق بدلی -به طبیعت وجوب: فرض اول

«ال تصل فی الحمام»و « صل»: مانند. خاص از آن طبیعت، طعلق گرفته است  

 

همان گونه که پیش از این نیز گفته شد، وجوب طبیعت موجب شکل گیری : نظر مرحوم مصنف

:احتمال وجود داردلذا در اینجا سه . تخییر عقلی، در مقام امتثال می شود  

مبدل به وجوبهای متعدد مشروط برای هر  -یعنی صلوة -اگر قائل شویم که وجوب طبیعت -الف

در این حالت اجتماع امر و نهی در متعلق واحد صدق می کند    حصه می شود       

به  -آنیا حد اقل مبادی  -اگر قائل به وجود وجوبهای متعدد نبوده اما معتقد به سرایت وجوب -ب

در این حالت باز هم اجتماع در متعلق واحد صدق می کند  حصه مورد نظر باشیم      

یعنی  -مصداق معنای جامعاگر دو احتمال مذکور را مردود دانسته و حصه مورد نظر را  -ج

اجتماع امر و نهی در متعلق واحد صدق نمی کند.      بدانیم -واجب  

 

 

 

 

    



ب و حرمت به عنوانی جداگانه تعلق گرفته اند و هر دو عنوان قابل هر کدام از وجو: فرض دوم

.انطباق بر فعل هستند  

:ادله جواز اجتماع  

معنون یا همان : یعنی)احکام به عناوین تعلق می گیرند و مستقیما منطبق بر شیء خارجی  -الف

.نمی شوند( فعل مکلف  

بلکه به این جهت « ا هی مفاهیم مستقلهبم»درست است که احکام تعلق می گیرند اما نه : اشکال

.که آیینه برای خارج هستند  

پس صلوة و غصب، همان گونه که تغایر مفهومی . دد عنوان کاشف از تعدد معنون می باشدتع -ب

  .مصداقا نیز با یکدیگر مغایرند گویا دارند،

بلکه گاهی عنواین متعدد . اینگونه نیست که همواره تعدد عنوان مقارن با تعدد معنون باشد: اشکال

.از شیء واحد انتزاع می شوند  

و فعل ] اگر قائل به جواز اجتماع شویم، می توانیم اطالق هر دو دلیل را أخذ نموده : ثمره بحث

 -اما بنا بر امتناع، دلیلین متعارض می باشند و الزم است که[. را متصف به هر دو حکم بدانیم

.تنها یکی از آنها را مقدم داشته و متعلق به فعل بدانیم -باتوجه به قواعد کلی باب تعارض  

 

 اللجلب الغیری لمقدمات اللاجب

 

اما در اینجا . فراهم آوردن مقدمات واجب را الزم می داند -در مقام امتثال -شکی نیست که عقل

وجوب شرعی نیز پیدا می کنند یا   -به تبع وجوب واجب -بحث در این است که آیا این مقدمات

 خیر؟

:اقوال  

اراده و ایجاب شیء مستلزم اراده و ایجاب مقدمه آن می باشد -الف  

اراده و ایجاب شیء مستلزم اراده و ایجاب مقدمات آن نیست -ب  

.اراده و ایجاب شیء مستلزم اراده  مقدمات آن هست اما مستلزم ایجاب آن نیست -ج  

 



:کههمه قائلین به مالزمه، اذعان دارند   

نجا که وجوب غیری معلول وجوب نفسی می باشد، حدوث آن پیش از تحقق وجوب از آ: اوال

 نفسی محال است

زیرا پیش از تحقق مقدمات وجوب، . ]شوند متصف به وجوب غیری نمی مقدمات وجوب،: ثانیا

[حکمی وجود ندارد تا به تبع آن مقدمات مذکور متصف به وجوب غیری شوند  

.ب مستقل نداردعدم اتیان واجب غیری، عقا:ثالثا  

مکلف آن را مستقال قصد مقصود به تبع بوده و  -در مقام امتثال -این نوع از واجب دائما : رابعا

پس اگر امر به ذی المقدمه فرد را مبعوث ننماید، امر به مقدمه نیز نسبت به وی . نمی نماید

  .محرکیت نخواهد داشت

 

اما در .وصله، متصف به وجوب غیری می شودبرخی از اصولیون معتقدند که تنها مقدمه م: نکته

دیگران وجوب غیری را متعلق به یک معنای جامع می دانند که شامل مقدمه غیر موصله  ،مقابل

.نیز می شود  

حق آن است که در مرحله اراده، وجدان : نظریه مرحوم مصنف در رابطه با وجود مالزمه

اما در مقام جعل و  .مقدمه، مالزمه وجود داردشهادت می دهد که میان اراده ذی المقدمه و اراده 

بوده و ترشح قهری  -برای شارع -زیرا جعل یک فعل اختیاری. ایجاب، وجود مالزمه معنا ندارد

  .آن از چیز دیگر معقول نیست

 

زیرا از یک طرف . در ابتدا به نظر می رسد که بحث حاضر دارای ثمره نباشد : ثمره بحث

و مجازات بوده و از طرف دیگر جعل وجوب نفسی، خود برای  وجوب غیری فاقد محرکیت

.تحریک مکلف جهت توفیر مقدمات، کفایت می کند  

اگر : مثال. اما با دقت بیشتر معلوم می شود که در برخی موارد، این بحث مثمر ثمر خواهد بود

 -لک غیرتصرف در م: مانند -متوقف بر مقدمه ای حرام -انقاذ غریق: مانند -انجام یک واجب

باشد، اگر مکلف اقدام به ارتکاب مقدمه نموده لکن موفق به امتثال واجب نشود، بنا بر قول به 

فعل مکلف  -، اعم از موصله و غیر موصلهوبا اضافه نمودن قول به وجوب مطلق مقدمه -مالزمه

 متصف به وجوب خواهد بود و با توجه به امتناع اجتماع ضدین، دیگر مشمول حرمت نخواهد

.بود  



 اقتضاء وجلب الشیء لحرمة ضده

 

:اقسام ضد  

[مطلق ان ال یفعل]نقیض شیء : ضد عام -الف  

.یک فعل وجودی است که انجام آن با امتثال واجب، قابل جمع نیست: ضد خاص -ب  

 

[ضد عام]  

می (ضد عام: یعنی)در میان اصولیون معروف است که امر به شیء مقتضی نهی ازترک آن 

:بطه با حقیقت این اقتضا، اختالف شده استاما در را.باشد  

.امر به شیء عین نهی از ترک آن می باشد -الف  

طلب آن شیء و منع از ترک آن: مدلول طلب دو چیز است -ب  

.میان طلب شیء و حرمت ترک آن مالزمه وجود دارد -ج  

 

[ضد خاص]  

ضی نهی از ضد بر خالف ضد عام، در ضد خاص اختالف شده است؛ که آیا امر به شیء مقت

.ازاله نجاست از مسجد امر به صلوة و امر به :مانند. خاص آن هست یا خیر  

لذا متصف به وجوب غیری . ترک هر کدام از ضدین، مقدمه ضد دیگر است: دلیل وجود مالزمه

پس . نقیض آن حرام خواهد بود -بنا بر حرمت ضد عام -و هر گاه چیزی واجب باشد.می شود

.ام استارتکاب ضد خاص حر  

زیرا آن چیزی مقدمه شیء دیگر . ترک هیچکدام از ضدین مقدمه وقوع دیگری نیست: اشکال

این در حالی است که در ما نحن فیه، این . محسوب می شود که علت یا جزء العله برای آن باشد

نکته قابل .اختیار مکلف است که یکی از ضدین را موجود و دیگری را متروک قرار می دهد

به این . لزوم دور است، علت انکارمقدمیت ضدین نسبت به یکدیگر ر اینجا این است کهتوجه د

اگر ترک صلوة علت برای ازاله و ترک ازاله علت برای صلوة باشد،اتیان صلوة نقیض  معنا که

پس در نتیجه اتیان صلوة . علت ازاله خواهد بود و نقیض علت نقیض معلول به شمار می رود



پس بنا بر این فرض هر کدام از ضدین معلول ترک دیگری و . اله خواهد بودعلت برای ترک از

.برای ترک خود خواهند بود  

از اجزاء علت به شمار می روند و ضدین نیز هر کدام « عدم المانع»همه قبول دارند که : جواب

.پس ترک ضد خاص مقدمه ضد دیگر است. مانع از اتیان دیگری هستند  

:خود دو قسم دارد عمان: اشکال بر جواب  

که مانع از  رطوبت: مانند. مانعی است که می تواند با مقتضی ممنوع جمع شودقسم اول؛  

.احتراق کاغذ است  

( اراده نماز: یعنی)ازاله که با مقتضی صلوة : مانند. مانعی است که قابلیت فوق را نداردقسم دوم؛ 

.قابل جمع نیست  

.قسم اول است مانعاز اجزاء مقدمه به شمار می رود، تنها  عدم آنآن مانعی که: حال می گوییم   

 

این  -بنا بر قول به مالزمه -بنا بر فرض وجوب ازاله، اگر مکلف مشغول نماز شود،: ثمره بحث

. نمی تواند از مصادیق واجب به شمار رود -بنا بر امتناع اجتنماع امر و نهی -نماز حرام بوده و

از مصادیق واجب  -به نحو ترتب -ه، این فرد از صلوة نیز می توانداما بنا بر قول به عدم مالزم

.البته در این حالت، فرد نسبت به وجوب ازاله، عاصی خواهد بود .به شمار رود  

 

 اقتضاء  الحرمة للبطالن

 

:نمعنای بطال  

.مجزی نبودن عمل و لزوم اعاده یا قضا: در عبادات -الف  

.و عدم تحصیل مضمون معامله غیر موثر بودن عمل: در معامالت -ب  

 

 

 



[مالزمه میان حرمت و بطالن عبادت]  

 

:ادله وجود مالزمه  

چرا که اجتماع امر و نهی در . تحریم عبادت به معنای عدم شمول امر نسبت به آن می باشد -الف

.امر به آن را ساقط نمی کند ی است که اتیان این فرد از عبادت،لذا بدیه. شیء واحد محال است  

درست است که نسبت به این فرد از عبادت امر وجود ندارد، اما همین اندازه که انجام : اشکال

.عمل موجب تحصیل مالک امر شود ، برای سقوط آن کافی است  

. با فرض عدم شمول امر نسبت به عبادت منهی، وجود مالک در آن معنا نخواهد داشت: جواب

[ ساقط خواهد شد -امر وطبه تبع سق -زیرا در این حالت مالک نیز]  

در  –مرحوم مصنف معتقدند که این دلیل در امور توصلی نیز جاری است و در آنها نیز : نکته

اگر مرد از مال حرام نفقه همسر را  -مثال -لذا. ] شمول امرمعنا نخواهد داشت -صورت تعلق نهی

[بدهد، امر به وجوب نفقه ساقط نخواهد شد  

 

انگر مبغوضیت عمل در نزد موال می باشد، دیگر عبادت منهی از آنجا که حرمت نش -ب

.صالحیت تقرب را ندارد  

.اختصاص به تعبدیات دارد -بر خالف دلیل اول -این دلیل: نکته  

 

 

 

 

 

 

 

 



[مالزمه میان حرمت و بطالن در معامالت]  

 

:نهی در معامله دو حالت دارد  

تحریم مستلزم   می باشد    ( ب و قبولایجا: یعنی) گاهی مقصود از نهی، تحریم سبب -الف

.عقل، در ترتب اثر در این موارد، محذوری نمی بیند زیرا. بطالن نمی شود  

در این       می باشد( ملکیت: اثر معامله مانند: یعنی)گاهی مقصود از نهی، تحریم مسبب  -ب

مستلزم بطالن نیست  برخی معتقدند که در این حالت، نه تنها تحریم،: فرض، دو قول وجود دارد

زیرا از طرفی تا فعلی برای مکلف مقدور نباشد، حرمت به آن . بلکه نشان دهنده صحت است

و به عبارت دیگر ]تعلق نمی گیرد و از طرف دیگر مقدور بودن مسبب کاشف از نافذ بودن سبب 

[کاشف از ترتب اثر، می باشد  

    

بلکه . ابراز حرمت نیست -در عبادت یا معامله -در بسیاری از موارد، علت وارد شدن نهی: نکته

ال تصل »: مانند. نهی آمده است تا مکلف را هدایت کند به سمت مانعیت یا شرط بودن نقیض نهی

. که داللت بر شرطیت دارد« ال تبع بدون کیل»که دالت بر مانعیت دارد و « فیما ال یوکل لحمه

لت بر بطالن خواهد داشت اما این داللت مربوط باید دانست که در این موارد، بدون شک نهی دال

.نمی شود( یعنی اقتضاء الحرمة للبطالن)به بحث حاضر  

 

 مسقطات الحکم

 

:حکم به وجوب به واسطه چند چیز ساقط می شود  

اتیان متعلق آن[امتثال واجب و به عبارت دیگر] -الف  

عصیان حکم -ب  

سفر نسبت به روزه: مانند. اده استاتیان فعلی که شارع آن را مسقط حکم قرار د -ج  

امتثال امر اضطراری -د  

 



:حاالت امر اضطراری  

در این حالت،   ، عاجز باشند    وقت که در تمام باشدامر اضطراری مختص کسانی  اگر -الف

اگر مکلف در اول وقت امر اضطراری را امتثال نموده و در داخل وقت قدرت حاصل شود، 

.اطالق امر واقعی اولی، کما کان موجود بوده و نیاز به امتثال دارد زیرا. اعاده الزم است  

در این حالت       استکه هنگام اراده فعل، معذور  باشدامر اضطراری شامل هر کسی  اگر -ب

زیرا مودای امر اضطراری . اعاده الزم نیست -حتی در صورت حصول قدرت در داخل وقت –

لزوم اعاده این تخییر میان نماز ایستاده در آخر  عدم ال بر فرضح. در اینجا نوعی تخییر می باشد

لزوم اعاده، تخییر مذکور میان نماز  اما بنا بر قول به. ول وقت خواهد بودوقت و نماز نشسته در ا

و از آنجا که تصویر دوم، تخییر میان اقل و . ایستاده در آخر وقت و جمع میان هردو می باشد

.یهی استبطالن آن بداکثر است   

 

 

 امکان النسخ و تصلیره

 

:اقسام نسخ  

(که غالبا ناشی از کشف خطا می باشد.) معنای عدول از حکمنسخ حکم، به : نسخ حقیقی -الف  

.نسخ حکم، به علت به پایان رسیدن زمان در نظر گرفته شده برای آن: نسخ مجازی -ب  

 

اما در مرحله جعل شارع . ن نیستحله مبادی حکم، نسخ حقیقی نسبت به شارع ممکردر م: نکته

 -به صورت مطلق ابراز نماید هر چند -درظاهر –می تواندبه علت وجود برخی مصالح، حکم را 

.آنرا مقید به زمانی خاص نموده باشد -در واقع  

 

 

 

 



 المالزمه بین الحسن و القبح و االمر و النهی

 

درک می نماید و مرجع آن در شایسته حسن و قبح دو امر واقعی هستند که عقل آن دو را : مقدمه

البته باید توجه داشت که عقل در اینجا تنها نقش کاشف را . فعل یا ترک می باشد[ عقلی]بودن 

.داشته و در تحقق حسن و قبح دخالتی ندارد  

 

:قائلین به مالزمه، خود دو دسته اند  

.هستند و امر و نهی، حکسانی که معتقدند به وجود مالزمه میان مطلق حسن و قب :دسته اول  

کسانی هستند که مالزمه را تنها در مواردی قبول دارند که حسن و قبح مستقل از حکم : دسته دوم

و مربوط به حسن امتثال  -نه اینکه در مرحله امتثال .و قبح کذب حسن صدق: مانند. شرعی باشند

ز تحریم آن از سوی که پس ا -قبح خوردن گوشت خرگوش: مانند.باشند -و قبح عصیان احکام

.-شارع شکل می گیرد  

 

قراء و القیاستاالمس  

 

گاهی اوقات فقیه، مالک در حکم را حدس زده و آنرا به تمامی موارد مشابه تعمیم :مقدمه

. می دهد  

 

:راههای حدس مالک  

گاهی فقیه عده زیادی از احکام را بررسی نموده و متوجه می شود که تمام آنها یک : اسقراء -الف

پس در هر مورد . لذا حدس می زند که آن نقطه مشترک مالک در حکم باشد. طه اشتراک دارندنق

.دیگر نیز که نقطه مذکور وجود داشته باشد، حکم را اثبات می نماید  

پس از آنکه فقیه تمامی عناصر و صفات دخیل در حکم را بررسی میکند ممکن است : قیاس -ب

لذا در هر جایی که مالک مذکور ثابت شود، . مالک حکم هستند به این نتیجه برسد که یکی از آنها

.حکم را اثبات می نماید  



اما استقراء، اگر تام باشد مفید قطع بوده و . قیاس همواره مفید ظن بوده و حجیت ندارد: نکته

.حجت است  

 

 حجیة الدلیل العقلی

 

:دو قول وجود دارد [قطعی] در رابطه با حجیت دلیل عقلی  

چرا که قطع طرقی مطلقا حجت بوده و مستند آن . این ادله حجت می باشند[: صولیونا] -الف

 اهمیتی ندارد

عدم علم به جعل »زیرا شارع در موضوع احکام شرعیه، . این ادله حجت نیستند[: اخباریون] -ب

.را اخذ نموده است« حکم بوسیله دلیل عقلی  

.دارد بگوییم که حکم شرعی وجود ندارد معقول نیست که به کسی که علم به حکم: اشکال اول  

) آنچه معقول نیست نفی حکم شرعی است اما ما در صدد نفی جعل هستیم نه حکم شرعی: جواب

(یا همان مجعول  

.اخذ قید مذکور، در ادله شرعیه نیاز به اثبات دارد اما دلیلی بر اثبات آن نیست: اشکال دوم  

 

مفید اطمینان نیست، ما دام که دلیلی بر حجیت  [-قیاس: ندمان -]از آنجا که دلیل عقلی ظنی: نکته

با رجوع به ادله خواهیم دید که نه تنها دلیلی بر حجیت آن  اما .آن اقامه نشود، حجت نخواهد بود

.وجود ندارد بلکه ادله فراوانی هستند که استناد به این ادله را رد می نمایند  

 

 

    ایان بحث از دلیل عقلیپ                                   

 

 



[االدلة غیرالمحرزة]االوصل  العملیة   

 

 

 القاعدة العملیة فی حالة الشک
 

 

 

دا نکند، باید به ادله غیر یدلیل محرزی پ -شرعی جهت استنباط حکم –هر گاه فقیه : مقدمه

باید .]محرز رجوع نموده و وظیفه خویش را در قبال آن حکم مشکوک به دست آورد

لذا . ه در این مقام، یک قاعده عملیه اولیه و یک قاعده عملیه ثانویه وجود دارددانست ک

[مقتضای هر کدام از این دو قاعده را بررسی نماییم -به ترتیب -الزم است که در اینجا  

 

 

 قاعده عملیه اولیه

 

:در رابطه با قاعده عملیه اولیه، دو مسلک وجود دارد  

مشهور اصولیون معتقدند که تا آن زمان که بیان روشنی : مسلک قبح عقاب بال بیان -الف

نرسیده است، عقاب نمودن عبد در مقابل آن، قبیح  -مبنی بر ثبوت تکلیف -از جانب شارع

.بنا بر این، دایره حق الطاعه موال تنها شامل تکالیف مقطوع می شود. می باشد  

ل هر تکلیفی که مقطوع بنا بر این مسلک، حق الطاعه موال شام: مسلک حق الطاعة -ب

مگر آنکه ترخیصی از جانب موال رسیده و ترک تحفظ در مقابل آن  .العدم نباشد، می شود

.را جایز بشمارد  

 

بنا بر مسلک حق الطاعه، قاعده اولیه، اشتغال و بنا بر مسلک قبح عقاب، قاعده : نکته

.اولیه، برائت خواهد بود  

 

 

 

 

 

 

 



:اعده قبح عقاب بال بیاندالیل مرحوم نائینی بر اثبات ق  

 

و عقاب نمودن . این وجود علمی تکلیف است که محرکیت دارد نه وجود واقعی آن -الف

.قبیح است -در آنجا که مقتضی تحرک وجود ندارد_ مکلف بر عدم تحرک در   

محرک عبد به شمار می رود، خروج از عهده حق الطاعه می  -در حقیقت –آنچه : اشکال

در موارد  -بنا بر قاعده حق الطاعه –لذا . کلیف، مستقال مورد نظر نیستباشد و امتثال ت

.عدم علم نیز مقتضی تحرک، وجود دارد  

عقالء عقوبت نمودن مأمور را در آنجا که : به این بیان که. استشهاد به اعراف عقالئیه -ب

.تکلیف واصل نشده است، قبیح می دانند  

از آنجا که حق الطاعه  –یه، صحیح نیست زیرا قیاس نمودن شارع با موالی عرف: اشکال

سعه و ضیق حق الطاعه  -برای موالی عرفیه، مجعول عقالء یا موالی اعلی، می باشد،

اما حق الطاعه برای شارع تکوینی و ذاتی بوده و . نسبت این موالی، تابع نظر جاعل است

.تابع نظر عقالء نیست  

 

اول وارد شد، حق آن است که قاعده عملیه اولیه با توجه به اشکاالتی که به مسلک : نکته

یصی از جانب شارع وارد شده و مکلف مگر آنکه ترخ. در موارد شک، اشتغال می باشد

.را نسبت به ترک تحفظ، تأمین دهد  

 

 

 قاعده عملیه ثانویه

 

مفاد این قاعده، اذن در . برائت شرعیه، می باشد -در حالت شک –قاعده عملیه ثانویه 

ترخیص می باشد، با  فظ است و از آنجا که قاعده حق الطاعه مقید به عدم ثبوتترک تح

.عی، موضوع حق الطاعه از بین می رودآمدن برائت شر  

 

 

 

 

 

 



:ادله برائت شرعیه  

 

:استدالل به آیات: اول  

 

لِّفُ  ال» :آیه شریفه -الف ُ  ُیك  ف ساً  هللاَّ 21«آتاها ما إ الَّ  ن   

« مال»موصوله،معنای « ما»توجه به مورد آیه، قدر متیقن از هر چند با : تقریب استدالل

همه  معنای جامع میان فعل، تکلیف و: طالق داشته و معانی دیگری ماننداما آیه ا. می باشد

معنای آیه چنین می ( تکلیف: یعنی)پس در مورد محل بحث . معانی، را در بر می گیرد

لیفی نمی کند مگر آنکه آن تکلیف را به او پروردگار متعال انسان را مکلف به تک: شود که

.رسانده باشد  

اراده نمودن معنایی که جامع معنای مال و تکلیف باشد، ممکن (: ره)اشکال شیخ اعظم 

از آن جهت که مشتمل بر معنای  -موجود در آیه زیرا از طرفی اسم موصول. نیست

باید  -معنای مال استبر از آن جهت که مشتمل  –و  باید مفعول مطلق باشد -تکلیف است

و مفعول مطلق ، ...[ الیکلف: یعنی]از طرف دیگر نسبت میان فعل . مفعول به واقع شود

نسبت میان حدث با شکلی از اشکال آن و نسبت میان فعل و مفعول به ، نسبت میان 

لذا الزمه اجتماع این دو لحاظ این است که از هیئت ربط میان فعل و  .متغایرین است

که و معلوم است . ، اراده شده باشد(هر دو نوع نسبت: یعنی) ش، هر دو معنامفعول

  .، ممکن نیستاستعمال لفظ در اکثر من معنی

 

بین   ُكنَّا ما»: آیه شریفه -ب ذِّ تَّى ُمع  ث   ح  ع  ب  ُسوالً  ن  22«ر   

موضوعیت نداشته و تنها مثالی برای عدم البیان می  -در آیه -ارسال رسل: تقریب استدالل

.«ال عقاب بال بیان»:بنابراین می توان گفت معنای آیه چنین است. باشد  

نهایت چیزی که آیه شریفه، ثابت می نماید، عدم عقاب در صورت عدم صدور : اشکال

این  .بیان است و آیه در مقام بیان حالتی که بیان صادر شده و به مکلف نرسیده، نمی باشد

.می باشیم –حتی در حالت مذکور  -ر بودن مکلفدر حالی است که ما در صدد اثبات معذ  

 

ماً  إ ل يَّ  أُوح ي   ما  في أ ج دُ  ال قُل  »: آیه شریفه -ج رَّ لى ُمح  م    ع  ُمهُ  طاع  ع  ُكون   أ ن   إ الَّ  ی ط  ت ةً  ی  ی   أ و   م 

ماً  فُوحاً  د  س  م   أ و   م  إ نَّهُ  خ نزیر   ل ح  سٌ  ف  ج  قاً  أ و   ر  لَّ  ف س  ر   أُه  ی  ن   ب ه   هللاَّ   ل غ  ُطرَّ  ف م  ر   اض  ی   عاد   ال و   باغ   غ 

بَّك   ف إ نَّ  فُورٌ  ر  حیمٌ  غ    23«ر 
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.بنا بر مفاد این آیه، نیافتن حکم برای استدالل بر عدم آن کفایت می کند: تقریب استدالل  

اما ممکن است عدم الوجدان . عدم الوجدان نبی همواره مساوق با عدم الوجود است:اشکال

.لذا این دو باهم قابل قیاس نیستند. ز بین رفتن ادله باشدمکلف در اثر ا  

 

ُ  كان   ما و  »:آیه شریفه -د لَّ  هللاَّ ماً  ل ُیض  د   ق و  ع  داُهم   إ ذ   ب  تَّى ه  یِّن   ح  قُون   ما ل ُهم   ُیب  تَّ  ب ُكلِّ  هللاَّ   إ نَّ  ی 

ل یم ء   ش ي   24«ع   

شدن گمراهی است و یا به معنای  حتمیکه یا به معنای  -در اینجا اضالل: تقریب استدالل

اضافه « لهم»به « بیان»و از آنجا که . متوقف بر بیان شمرده شده است –نوعی عقاب 

بدون وصول بیان، عقابی در  -بنا بر مفاد این آیه –پس .شده است، ظهور در وصول دارد

. میان نخواهد بود  

 

استدالل به روایات: دوم  

 

ل قٌ  ء   ي  ش   ُكلُّ »(: ع)قول الصادق  -الف تَّى ُمط  د   ح  يٌ  ف یه   ی ر  ه  25«ن    

از طرفی اطالق مناسب با سعه و تأمین است و از طرف دیگر، در : تقریب استدالل

لذا این فرد نسبت به تکلیف . شاک می توان گفت که نهیی برای او نرسیده استرابطه با 

.مشکوک در امان خواهد بود  

یت برای اطالق ذکر شده است و این لفظ به دو معنا به عنوان غا "ورود"در اینجا : اشکال

و از آنجا که تعیین هیچکدام از این دو معنا، دلیل . "وصول"و  "صدور": استعمال می شود

.ندارد، نمی توان به روایت استدالل نمود  

.در معنای ورود، همواره نوعی معنای حضور و وصول وجود دارد :جواب  

وجود داشته باشد،  «ورود»معنای وصول همواره در  بر فرض اینکه: اشکال بر جواب

و با توجه . اما ممکن است که مقصود، وصول نهی به منهی باشد نه وصول نهی به مکلف

.، احتمال اول متعین می گردد«یرد فیه نهی»به فقره   
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ن   ُرف ع  »[ (ص)قال رسول هللا : ]حدیث رفع -ب ت ي ع  ةُ  أُمَّ ع  اء   ت س  ی  ط   أ ش  ُ ال خ  انُ  و   أ ی  ا و   النِّس   م 

ُهوا ر  ه   أُك  ل ی  ا و   ع  ل ُمون   ال   م  ع  ا و   ی  یقُون   ال   م  ا و   ُیط  وا م  ُطرُّ ه   اض  دُ  و   إ ل ی  س  ةُ  و   ال ح  ر  ی  رُ  و   الطِّ ف كُّ  التَّ

ة   ف ي س  و  س  ة   ف ي ال و  ل و  ا ال خ  قُوا ل م   م  ط  ن  ف ة   ی  «ب ش   

 

:ه مورد بررسی قرار می گیرداستدالل به این آیه در دو مرحل  

 

:در رابطه با رفع، ابتداًء دو احتمال وجود دارد [:معنای رفع] مرحله اول  

اینکه رفع واقعی بوده و روایت در صدد تقیید اطالق ادله احکام واقعیه الزامی، به  -الف

.باشد« علم»قید   

.باشد -االت شکدر ح -اینکه رفع، ظاهری بوده و تنها در صدد نفی وجوب احتیاط -ب  

بتداًء هر دو احتمال ممکن بوده و بر اساس هر دو،می توان برائت را اثبات نمود، ا هر چند

.اما احتمال اول به جهت استلزام تقیید حکم به علم مردود می باشد  

، گفته شد که أخذ «أخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم»پیش از این، در بحث : اشکال

.ممکن است( حکم: یعنی) ع مجعول در موضو« علم به جعل»  

الزمه این احتمال آن است که متعلق علم، جعل و متعلق رفع، مجعول باشد و این : جواب

.تعدد،خالف ظاهر روایت است  

 

 

 

:[موضوع رفع] مرحله دوم  

:شک در تکلیف، دو گونه است: مقدمه  

مایع مردد بین خمر و سرکه: مانند. به نحو شبهه موضوعیه -الف  

.شک در حرمت خوردن گوشت خرگوش: مانند. به نحو شبهه حکمیه -ب  

 

وجود  سه احتمالبا توجه به تقسیم فوق، باید گفت که در رابطه با موضوع رفع، 

:دارد  

در  -زیرا از آنجا که بقیه متعلقها. رفع، اختصاص به شیهه موضوعیه دارد: اول احتمال

جاب می کند که در اینجا نیز متعلق موضوع خارجی هستند، وحدت سیاق ای -فقرات دیگر

.رفع، موضوع خارجی باشد  



واحد ( ما: یعنی)سیاق تنها این است که مدلول لفظ مورد تکرارمقتضای وحدت : اشکال

می باشد و [ الشیء: مانند]یک معنای مبهم کلی « ما»و در اینجا نیز مدلول استعمالی . باشد

.آن مورد می باشد مدلول جدی آن در هر فقره، معنایی مناسب با  

 

موضوع « ما»زیرا اگر مقصود از . رفع اختصاص به شبهه حکمیه دارد: دوم احتمال

در مایع مشکوک  -مثال -زیرا.] خارجی باشد، تعلق شک به آن، حقیقی نخواهد بود

.[رخ نداده بلکه در خمریت آن واقع شده است ذات مایعالخمریة، شک در   

نه . نفس خمر قرار داد -به عنوان مثال –ء اسم موصول را می توان ما به ازا: اشکال اول

، حقیقی «الخمر»و معلوم است که اسناد عدم العلم به . «المائع المشکوک کونه خمرا»

.خواهد بود  

بدانیم، باز « التکلیف»بر فرض که الزم باشد که ما به ازاء اسم موصول را : اشکال دوم

زیرا در شبهه موضوعیه . ا در بر می گیردهم اسم موصول عمومیت داشته و موضوع ر

.مشکوک است -که به معنای تکلیف مجعول می باشد –نیز وجود حکم   

 

 

.رفع، عمومیت داشته و شامل هر دو نوع از شبهه می باشد :احتمال سوم  

 

د که قابلیت دارای یک معنای جامع باش« ما»بر اساس این احتمال، الزم است که : نکته

لذا در رابطه با کیفیت این معنای  .دام از تکلیف و موضوع را داشته باشدانطباق بر هر ک

:جامع دو فرضیه ارائه شده است  

.می باشد« الشیء»مراد از اسم موصول مذکور، : فرضیه اول  

چنانکه پیش از این نیز اشاره شد، اسناد رفع به تکلیف حقیقی، و اسناد آن به : اشکال

داللت بر هر دو  -استعمال واحد -ک لفظ نمی تواند درو ی. موضوع، مجازی می باشد

.معنا، داشته باشد  

. است یاز آنجا که رفع در تکلیف، ظاهری می باشد، اسناد رفع به آن نیز، مجاز: جواب  

 

چرا که در هر دو نوع از شبهه، . می باشد« تکلیف مجعول»، «ما»مراد از : فرضیه دوم

.تکلیف مجعول مورد شک واقع می شود  

 

موضوع »و « تکلیف»با توجه به اینکه ثابت شد که وجود معنای جامع میان : بحث نتیجه

و با  .ممکن است، می توان با استعانت از اطالق حدیث، احتمال سوم را برگزید« خارجی

.این تفصیل، داللت حیث بر برائت شرعیه، تمام خواهد بود  



ا»(: ع)روایت زکریا بن آدم از امام صادق  -ج ب   م  ج  ُ  ح  هُ  هللاَّ ل م  ن   ع  اد   ع  ب  ُضوعٌ  ف ُهو   ال ع  و   م 

هم ن  26«ع   

می باشد، پس استدالل به « رفع»در اینجا به معنای « وضع»از آنجا که : تقریب استدالل

.این روایت دقیقا مانند استدالل به حدیث رفع می باشد  

در نتیجه روایت،  .به پروردگار نسبت داده شده است «حجب»در این روایت : اشکال اول

 -و اساسا تشریع ننموده –متعال آنها را مخفی نموده  تنها نافی احکامی است که خداوند

حال آنکه مادر صدد نفی مطلق احکام مشکوک هستیم حتی آن احکامی که به خاطر . است

.علل اتفاقیه واصل نشده اند  

 

اشکال  -رع و حاکمبما هو شا -نسبت داده شده بود به پروردگار« حجب»اگر : جواب

وارد بود اما حقیقت آن است که در اینجا خداوند، بما هو رب العالمین و بیده االمر من قبل 

از  حتی حجب ناشی -بنا بر این نوع از لحاظ –لذا .] و منبعد، در نظر گرفته شده است

[اتفاقیه نیز قابل استناد به خداوند خواهد بودامور  

 

است و شامل تکالیفی که « ما ُحجب عن العباد»روایت، موضوع قضیه، در : اشکال دوم

.نزد برخی معلوم و نزد دیگران نامعلوم است، نمی شود  

در این روایت، عموم مذکور به نحو استغراقی بوده و در نتیجه حکم نسبت به : جواب

کل ما حجب عن »:چنین است -در واقع -بنابراین معنای روایت. افراد، انحالل پیدا می کند

.«بد فهو موضوع عنهع  

 

 

 

لٌ  ف یه   ء   ش ي   ُكلُّ »(: ع)روایت عبدهللا بن سنان از امام صادق  -د ال  امٌ  و   ح  ر  لٌ  ل ك   ف ُهو   ح  ال   ح 

داً ] تَّى [أ ب  ف   ح  ر  ع  ام   ت  ر  هُ  ال ح  ن  ن ه   م  ی  هُ  ب ع  ع  د  ت  27«ف   

جعل شده  -عیحالل و حرام واقبا فرض وجود  -«حلیت»در این روایت، :تقریب استدالل

که نشان دهنده غایت برای حلیت قرار داده شده است «تمییز حرام» از طرفی. است

.می باشد« حلیت»ظاهری بودن حکم به   

.برخی از محققین معتقدند که روایت اختصاص به شبهات موضوعیه دارد: نکته  

:دلیل  
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  69/ 79: وسائل الشیعة 



لٌ  ف یه   ء   ش ي   ُكلُّ »ظاهر فقره  -الف ال  امٌ  و   ح  ر  که در اینجا طبیعتی وجود دارد این است « ح 

و همین انقسام، منشأ شک در حرمت، می .که افراد آن تقسیم می شوند به محلله و محرمه

چرا که . وجود داردبدیهی است که چنین تصویری تنها نسبت به شبهات موضوعیه . باشد

بلکه منشأ شک در آن عدم نص . منشأ شک در شبهه حکمیه، تنوع افراد طبیعت نیست

.می باشد[ یا اجمال آن و یا تعارض نص مذکور با نصوص دیگر] رعیش  

بی فایده و صرفا جهت « بعینه»اگر مفاد حدیث را حمل بر شبهه حکمیه نماییم، کلمه -ب

علم به حرام »مساوق با  -در شبهه حکمیه -چرا که علم به حرام. رساندن تاکید خواهد بود

ت بر شبهه موضوعیه، کلمه مذکور مفید فایده اما بنا بر حمل روای. خواهد بود« بعینه

: یعنی]در این حالت بیانگر این نکته خواهد بود که غایت« بعینه»زیرا قید . خواهد بود

، افراد محرم فرد یا و علم اجمالی به وجود.] ستمنحصر در علم تفصیلی ا...[ حتی تعلم

[.حلیت ظاهری، نمی رساندضرری به   

 

 

لیل استصحاباستدالل به عموم د: سوم  

 

 

:به ادله استصحاب استدالل نمود -جهت اثبات برائت –به دو گونه می توان   

 

با توجه به این نکته که نزول احکام شرعی به تدریج رخ داده است، می توان گفت  -الف

حال می توانیم عدم صدور . که در ابتدای بعثت، قطعا حکم مورد نظر جعل نشده است

.بعد، استصحاب نماییممذکور را تا زمانهای   

را تا زمان پس از بلوغ برای خود،  -قبل از بلوغ –مکلف می تواند عدم ثبوت حکم  -ب

.استصحاب نماید  

 

استصحاب عدم حدوث چیزی که شک در : اشکال مرحوم نائینی بر هر دو تصویر

حدوث آن داریم، وقتی صحیح است که اثری که بوسیله استصحاب به دست می آید، در 

استصحاب عدم نجاست آب، : مانند.[ وبدون آن ثابت نشود]عدم حدوث باشد [ اثبات] گرو

.، در گرو جریان استصحاب است(صحت وضو با آب مذکور: یعنی)که اثر مطلوب از آن   

اما اگر جهت تحصیل اثر مطلوب، صرف عدم علم به حدوث، کافی باشد دیگر استصحاب 

: یعنی) زیرا اثر مطلوب. ز همین قبیل استو استصحاب عدم تکلیف، ا.جاری نمی شود

خود به خود، حاصل است  -در اثر حکم عقل به قبح عقاب بال بیان –( نفی استحقاق عقاب

.و نیازی به اثبات شرعی آن بوسیله استصحاب نیست  



 -اما بنا بر مسلک مختار. آنچه گفته شد مبنی بود بر مسلک قبح عقاب بال بیان: جواب اول

.اثر مطلوب، حاصل نیست -ق الطاعهیعنی مسلک ح  

بنا بر پذیرش مسلک قبح عقاب، باز هم جریان استصحاب مستلزم تحصیل : جواب دوم

از جانب [ در ترخیص]بدیهی است که قبح عقاب در جایی که اذن زیرا . حاصل نیست

لذا می . موال رسیده است، شدیدتر است از جایی که مستند مکلف صرف عدم البیان باشد

که استصحاب برای اثبات درجه باالتری از قبح عقاب و معذریت، جاری می : ن گفتتوا

.شود  

 

 

:ادله برائت[ تمام]دو اشکال اساسی بر   

 

این ادله تنها شامل شک بدوی شده و شکهای مقترن با علم اجمالی را در بر : اشکال اول

علم اجمالی حاصل این در حالی است که فقیه با مالحظه تمامی موارد شک، . نمی گیرد

.می کند به وجود تعداد قابل توجهی از تکالیف واقعی که در میان این شبهات وجود دارند  

هنگامی که فقیه وارد مرحله استنباط احکام می شود، علم اجمالی او منحل می شود : جواب

 به علم تفصیلی به تعداد قابل توجهی از تکالیف منکشفه و شک بدوی نسبت به موارد باقی

. مانده  

 

نسبت این روایات با . روایاتی وجود دارند که با ادله برائت تعارض دارند: اشکال دوم

:ادله برائت دو گونه است  

واقعی  کاشف از حکم ی کهلعدم بیان دلی» :استچنین ،برخی از ادله برائتضوع مو -الف

ما»آیه شریفه : دمانن« لزوم احتیاط  بیانگر یا باشد ا و  ذِّ  ُكنَّ تَّى بین  ُمع  ث   ح  ع  ب  ُسوالً  ن  که  28« ر 

بیان حکم واقعی یا بیان : یعنی.)در آن، ارسال رسل کنایه از عدم ورود مطلق بیان است

.در این موارد، روایات احتیاط، موضوع دلیل برائت را از بین می برند (     لزوم احتیاط  

 

یث رفع و دح: مانند .می باشد «عدم  بیان حکم واقعی»برائت،دلیل موضوع  گاهی -ب

در این  .    تکلیف واقعی مشکوک است نسبت به که مفادشان، نفی ظاهری.حدیث حجب

.حالت، روایات احتیاط، با دلیل برائت متعارض بوده و آن را از حجیت ساقط می نماید  
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 برخی از روایات احتیاط 

ن  »: 29(ع)روایتی مرسل از امام صادق  -اول ق ى م  بُ  اتَّ ات  الشُّ أ   ف ق د   ه  ر  ب  ت  ین ه   اس  30«ل د    

.تنها داللت بر حسن احتیاط داشته و الزامی بودن آن را نمی رساند روایت :اشکال  

 

ا»(: ره)به کمیل بن زیاد ( ع)فرمایش امیرالمونین  -دوم لُ  ی  ی  یُنك   أ ُخوك   ُكم  ت ط   د  ین ك   ف اح  ا ل د   ب م 

ت   ئ  31«ش    

و این تقیید، امر را از ظهور « ما شئت»ه احتیاط مقید شده است به در این روایت، امر ب: اشکال

.در وجوب ساقط می نماید  

 

عُ »(: ع)امام صادق  -سوم ر  ن   النَّاس   أ و  ق ف   م  د   و  ن  ة   ع  ه  ب  32«...الشُّ   

 .دلیلی بر وجوب اورعیة وجود ندارد: اشكال

 

را در محضر امام صادق ( ع)اقر هنگامی که حمزة بن طیار بخشی از خطبه های امام ب -چهارم

 و   ُكفَّ »: وقتی به موضع خاصی از خطبه رسید، حضرت به او فرمودندمطرح می نمود، ( ع)

ُكت   د   أ ُبو ق ال   ُثمَّ  اس  ب  ُعُكم   ال   ع هللاَّ   ع  ا ی س  لُ  ف یم  ز  ن  ا ب ُكم   ی  مَّ ل ُمون   ال   م  ع  فُّ  إ الَّ  ت  هُ  ال ك  ن  بُّتُ  و   ع  ث  دُّ ا و   التَّ  إ ل ى لرَّ

ة   ى أ ئ مَّ تَّى ال ُهد  لُوُكم   ح  م  ل ى ف یه   ی ح  د   ع  لُوا و   ال ق ص  ُكم   ی ج  ن  ى ف یه   ع  م  فُوُكم   و   ال ع  رِّ قَّ  ف یه   ُیع  ُ  ق ال   ال ح  ال ى هللاَّ ع   ت 

لُوا ئ  ل   ف س  ر   أ ه  ك 
ُتم   إ ن   الذِّ ل ُمون   ال ُكن  ع   33« ت 

نه پس رجوع و نیافتن . داشتن پیش از رجوع به ادله می باشد روایت ناظر به دست نگه: اشکال

 .دلیل

د   ال ُوقُوفُ »(: ع)هری از امام باقر روایت ابوسعید زُ  -پنجم ن  ة   ع  ه  ب  رٌ  الشُّ ی  ن   خ  ام   م  ت ح 
ق   ف ي اال 

ة ل ك   34«ال ه 
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و این به .این روایت داللت دارد بر مالزمه میان هالکت و فرو رفتن در شبهات: تقریب استدالل

 .ف مشکوک و در امان نبودن مکلف در مقابل آن استمعنای تنجز تکلی

می باشد، مقصود از آن در روایات، « محاکی»و « مثل»از آنجا که معنای لغوی شبهه : اشکال

که شبهه را به معنای شک  از آنجا -اما مشهور. اباطیلی است که صورت حق به خود گرفته است

تنجز و عقاب در جایی : به قاعده قبح عقاب بال بیان متوسل شده و می گوینددر اینجا  -گرفته اند

پس روایت ناظر به شبهه بدویه نیست بلکه مقصود . است که قبال وجوب احتیاط وجود داشته باشد

که علم [ شک قبل از فحص: ]نها وجود دارد ماننداز آن شبهاتی است که دلیل بر تنجز در آ

 . احتیاط در آن استاجمالی، حاکم به وجوب 

 

ُُمورُ »(: ص)از پدرانشان از رسول خدا ( ع)از امام صادق [بن صالح]روایت جمیل  -ششم  األ 

ةٌ  ث  رٌ  ث ال  یَّن   أ م  ب  ُدهُ  ل ك   ت  هُ  ُرش  ب ع  رٌ  و   ف اتَّ یَّن   أ م  ب  یُّهُ  ل ك   ت  هُ  غ  ن ب  ت  رٌ  و   ف اج  ُتل ف   أ م  هُ  ف یه   اخ   و   زَّ ع  ] هللاَّ   إ ل ى ف ُردَّ

ل   35«[ج 

 این مکلف در ارتکاب آن آزاد  بنا بر. شبهه حکمیه از قسم سوم شمرده شده است: تقریب استدالل

 .نبوده و باید آن را به پروردگار رد نماید

 

 -جهت استنباط احکام –رجوع به کتاب و سنت « رد الی هللا»ممکن است معنای : اشکال اول

 .باشد

لزوم احتیاط باشد، اما شبهه حکمیه ای که در « رد الی هللا»د از بر فرض که مقصو: اشکال دوم

رٌ : یعنی -آن به شارع رجوع نموده ایم از این قسم محسوب نمی شود بلکه از قسم اول یَّن   أ م  ب   ل ك   ت 

ُدهُ  .به شمار می رود -ُرش 

 

لت می باشند، ادله نیز مانند موارد مذکور فاقد دالبا توجه به اینکه باقی روایات احتیاط : نتیجه

در  –حتی اگر فرض نماییم که این روایات . برائت بال معارض بوده و مورد عمل قرار می گیرند

 .تمام بوده و با ادله برائت معارض باشند، باز هم ادله برائت مقدم خواهد بود –داللت بر احتیاط 
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 :ادله تقدم ادله برائت در فرض تعارض

 .است اما ادله احتیاط از اخبار آحاد استادله برائت قرآنی : اوال

بنا بر این، دلیل برائت . بر خالف ادله احتیاط، ادله برائت شامل حاالت علم اجمالی نمی شود: ثانیا

 . مقدم می گردد -با تخصیص زدن ادله احتیاط  -اخص بوده و

لیل خاص یافت هر گاه در یک مسئله یک دلیل عام، یک دلیل خاص و یک دلیل معاض با د: ثالثا

دلیل برائت لذا در اینجا نیز .شود دلیل معارض و دلیل خاص ساقط شده و دلیل عام مقدم می گردد

به استصحاب  پس .و دلیل احتیاط متکافئان بوده و در نتیجه هنگام تعارض هر دو ساقط می شوند

 .عدم تکلیف رجوع می نماییم که اعم از شبهه تکلیفیه و حکمیه است

 

 

 

 ءةفاد البراتحدید م

 

 البراءة مشروطة بالفحص 

در ابتدا به نظر می رسد که ادله برائت اطالق داشته و حالت قبل از فحص را نیز شامل می  

 :اما ادله زیر باعث می شود که در اینجا از اطالق رفع ید نمائیم. شود

بین   ُكنَّا ما»آیه : مانند–برخی از ادله برائت  -الف ذِّ تَّى ُمع  ب   ح  ث  ن  ُسوالً  ع  داللت دارند بر  -36«ر 

ل بوده و با فحص معلوم می شود، مکلف در مقابل آن تحصیاینکه در جایی که تکلیف در معرض 

 .مسئولیت دارد

اگر فحص انجام نشود، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی، به علم تفصیلی و شک بدویه   -ب

 . را جاری نمود و در نتیجه نمی توان برائت.]انحالل پیدا نمی کند

 .از بین برده و آن را مقید می سازدادله وجوب تعلم اطالق دلیل برائت را  -ج
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 التمییز بین الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به

 راههای فرق نهادن میان شک در تکلیف و شک در مکلف به 

ی موارد اصل اما در برخ. گاهی اوقات مکلف در اصل ثبوت حکم شرعی شک می نماید: مقدمه

نوع اول از شک را شک در تکلیف و . شک مکلف در امتثال آن حکم می باشد و حکم معلوم بوده

همچنین نوع اول مجرای برائت و نوع دوم مجرای اصالة .نوع دوم را شک در مکلف به می نامند

 .االشتغال می باشد

آن از قبیل شک در  تشخیص نوع شک در شبهه حکمیه دشوار نیست زیرا معموال شک در: نکته

اما در شبهات موضوعیه هر دو نوع از شک وجود دارد و لذا باید به بررسی . تکلیف می باشد

 .حاالت شک در آن بپردازیم

 -شک همواره در مکلف به بوده و -لذا. در شبهه موضوعیه همواره تکلیف معلوم است: اشکال

 .جریان برائت در آن متصور نیست

در  -به معنای مجعول -اما تکلیف. وضوعیه معلوم است، جعل استآنچه در شبهه م: پاسخ

 .مجهول استبسیاری ازموارد 

 :[بررسی حاالت شک در شبهه موضوعیه]

هر گاه حکم مقید به قیدی قرار داده شود، در این هنگام وجود حکم مجعول و فعلیت آن تابع : نکته

 .فعلیت آن قید در خارج خواهد بود وجود و

 : حاالت شک

شک در تحقق کسوف که موجب : مانند. اصل وجود قید در خارج مشکوک است: صورت اول

 .شک در فعلیت وجوب نماز آیات می شود     در اینجا برائت جاری می شود

. نسبت به وجود قید در یک فرد، شک و نسبت به وجود آن در فرد دیگر یقین داریم: صورت دوم

 :در اینجا دو حالت وجود دارد

      وجوب اکرام نسبت به انسانهای عادل      : مانند. اطالق حکم نسبت به افراد شمولی است -الف

 .فرد مشکوک برائت جاری می شودنسبت به 



نسبت به فرد    وجوب غسل نسبت به آب    : مانند. اطالق حکم نسبت به افراد، بدلی است -ب

      .مشکوک احتیاط می شود

 

شک : یعنی]بلکه شک در وجود متعلق می باشد . در وجود قید نیستاساسا شکی : صورت سوم

در اینجا احتیاط جاری می شود زیرا شغل یقینی مستلزم برائت یقینی [     در اتیان واجب است

 .است

شک در وقوع قربانی که : مانند. ، به وجود مسقط شرعی تعلق گرفته استشک: چهارم صورت

 : اینجا دو احتمال وجود دارد در. شرعا مسقط امر به عقیقه است

 محل برائت است      اگر مسقط بودن به یک چیز به معنای اخذ عدم آن در وجوب باشد -الف

دو نظریه وجود در اینجا شیء در بقاء وجوب باشد     اگر مسقط بودن، به معنای اخذ عدم  -ب

 : دارد

 .تیاط استاین مورد مانند صورت سوم بوده و محل اح: برخی اصولیون -

البته با . محل برائت است زیرا بازگشت آن به شک در بقاء وجوب است: مرحوم مصنف -

 .ر برائت مقدم می گرددب -در اینجا –این همه استصحاب بقاء وجوب 

 

 

 برائت از استحباب 

آیا برائت تنها در مورد شک در تکالیف الزامی وجود دارد یا شامل شک در استحباب نیز می 

 شود؟ 

 .شامل استحباب نمی شود: ورمشه

 :ادله برائت دو گونه اند :دلیل

که در این صورت باید گفت که       نفی ضیق و تأمین در مقابل عقاب است یا در صدد -الف

 .تا برطرف شود بی وجود نداردعقا[ ترک مستحب]اساسا در 

 :حتمال وجود داردکه در این حالت دو ا صادر شده است« رفع ما ال یعلمون»یا به لسان  -ب



 یا به معنای صدور ترخیص است؛ که در ما نحن فیه خود به خود حاصل است   -

                                                                                                                            .معلوم البطالن است ؛یا به معنای عدم رجحان احتیاط است که -

نوبت اما اکنون . آنچه تا کنون گفته شد ناظر به شبهه بدویه ای بود که مقترن به علم اجمالی نبود]

 .[به بحث از شک مقترن به علم اجمای رسیده است

 

 قاعدة منجزیة العلم االجمالی

 

 

 :حکم علم اجمالی در دو مرحله مورد بحث قرار خواهد گرفت

 

 (قاعده اولیه) علم اجمالی حکم عقل درباره موارد  -الف

 (قاعده ثانویه) -با رجوع به ادله اصول -حکم شرعی -ب

 

 [:حکم عقل]مقام اول 

اما در رابطه با محدوده تنجز . شکی نیست که عقل حکم می کند به منجزیت علم اجمالی

 :آن، سه وجه وجود دارد

 

مصداق خارجی  داق واقعی جامع همانزیرا مص. تنها واجب واقعی منجز است -الف

می ( خارج:یعنی)صورت علمیه است و از آنجا که منجزیت علم به خاطر کشف آن از واقع

 ،بنا بر این احتمال     (واجب واقعی منجز می باشد: یعنی)باشد، پس مصداق خارجی آن 

زیرا شغل یقینی . به عبارت دیگر موافقت قطعیه واجب است. همه اطراف باید اتیان شوند

 .ائت یقینی استمستلزم بر

 

جامع به همه افراد مساوی است و  زیرا نسبت علم به. همه اطراف منجز می باشند -ب

صرف اینکه یکی از افراد مصداق خارجی جامع است موجب تمایز و اختصاص منجزیت 

بنا بر این احتمال نیز تمام احتماالت واجب االتیان هستند با این تفاوت      .به آن نمی شود

 [ نه با توسیط قاعده اشتغال]اینجا علم مذکور، مباشرتا موجب تنجز اطراف می شودکه در 

 

از آنجا که دلیلی بر انطباق جامع بر خصوص  -زیرا. جامع میان اطراف، منجز است -ج

   .پس تنجز بر روی جامع باقی مانده و به افراد سرایت نمی کند -برخی افراد وجود ندارد



 .    ال، تنها مخالفت قطعیه ممنوع می باشد و اتیان تمام افراد الزم نیستبنا بر این احتم      

  

لذا چنانکه در باال گفته . از میان احتماالت فوق احتمال سوم صحیح است: نتیجه بحث 

البته این نتیجه . شد، موافقت قطعیه الزم نیست و تنها باید از مخالفت قطعیه اجتناب شود

ال بیان می باشد و اال بنا بر مسلک حق الطاعة، همه احتماالت مبنی بر مسلک قبح عقاب ب

 .منجز بوده و باید امتثال شوند

 

 جریان االصول در اطراف علم اجمالی:مقام دوم

 :در اینجا  چند وجه و چند قول وجود دارد

ئت در اینجا برخی معتقدند که دلیل برا[      در عالم ثبوت]بنا بر استحاله جریان اصول  -الف

 اطالق برائت در هر طرف با ،ابتداًء شامل هر دو طرف می شود اما با توجه به استحاله مذکور

مبنای خود در در نتیجه فقیه باید به  .اطالق آن در طرف دیگر تعارض پیدا نموده و ساقط می شود

 . درجوع نمای [که خالصه آن در قالب نتیجه بحث گذشته گفته شد] عقلیه مقتضای قاعده اولیه

 

 :در اینجا دو قول وجود دارد[       در عالم ثبوت]بنا بر امکان جریان اصول  -ب

در این صورت مشکلی وجود نداشته و برائت در تمامی اطراف جاری : برخی اصولیون -

 می شود

 :زیرا. برائت در همه اطراف جاری نمی شود: مرحوم مصنف -

الی، محال نیست اما عرفا و از منظر عقالیی هر چند که ورود ترخیص در اطراف علم اجم: اوال

 .با تکلیف واقعی، منافات دارد

لذا مشمول .تعلق گرفتن علم، به جامع موجب می شود که بیان درباره آن وجود داشته باشد: ثانیا

بین   ُكنَّا ما»مفوم غایت در آیه شریفه  ذِّ تَّى ُمع  ث   ح  ع  ب  ُسوالً  ن   . می شود 37«ر 

ن برائت در هر همه اطراف، غیر ممکن است باید گفت که جریان آن در حال كه جریا: نكته

 .زیرا دلیلی بر ترجیح یک طرف خاص وجود ندارد. اطراف نیز امکان نداردبعض 
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تنها بنا بر  ؛اما موافقت قطعیه. بنا بر تمامی اقوال مخالفت قطعیه حرام می باشد: نتیجه بحث

 . قبح عقاب بال بیان الزم نیستلک و بنا بر مس واجب بودهمسلک حق الطاعه 

 

 

 ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی

زیرا اگر علم به جامع در میان نباشد، شبهه در دو طرف بدویه بوده و . وجود علم به جامع -الف

 .برائت درآنها جاری می شود

تبدیل به زیرا در این حالت علم اجمالی . عدم سرایت علم به جامع به یکی از افراد بخصوصه -ب

 .علم تفصیلی در مورد آن فرد خاص شده و تنها درباره آن منجز خواهد بود

زیرا وجود مانع در شمول . مشمول دلیل برائت باشندبه صورت عادی هر کدام از اطراف  -ج

برائت نسبت به یک فرد، موجب از میان رفتن تعارض و شمول برائت نسبت به طرف دیگر می 

 .شود

به عبارت دیگر  .ف، منجر به ترخیص در معصیت بشوداطرهمه ات در جاری شدن برائ -د

زیرا اگر مکلف قدرت مخالفت قطعیه را نداشته باشد  .مخالفت قطعیه امکان وقوع داشته باشد

 .محذوری نخواهد داشت ،دیگر جریان برائت در همه اطراف

 

  :اموری که موجب اختالل در ارکان قاعده می شود

 

 :ختالل در رکن اول می شودجب اوآنچه م -اول

 .علم به اشتباه بودن اصل علم اجمالی یا حدوث شک نسبت به آن -

ضطر به ارتکاب یک زمانی که م: مانند. علم به سقوط تکلیف نسبت به یکی از اطراف -

 .طرف خاص، باشیم

 .انجام داده باشد -نه به قصد امتثال  -پیش از حصول علم اجمالی، یکی از طرفین شبهه را  -

 

 



 : آنچه موجب بروز اختالل در رکن دوم می شود -دوم

مانند . انحالل علم اجمالی به علم تفصیلی به یک طرف و شک بدوی نسبت به طرف دیگر -

اینکه پس از شک در نجاست یکی از دو ظرف، به نجاست یک ظرف معین از آن دو 

 .یقین نماید

. دیگر می شودجمالی، به علم اجمالی علم اگاهی اختالل در رکن دوم تنها موجب تبدیل : نکته

اما بعدا یقین پیدا می . ابتداًء مکلف علم دارد به وجود دو مایع نجس در میان ده مایع موجود: مثال

البته این تبدل . می باشد -از آن ده مایع –کند که آن دو مایع اجماال در ضمن پنج مایع مشخص 

تمام : و ثانیا. دوم از افراد علم اجمالی اول باشند اطراف علم اجمالی: هنگامی رخ می دهد که اوال

  -اگر در مثال مذکور –در علم صغیر موجود باشند و اال  -در علم اجمالی کبیر –تعداد معلوم 

تنها به وجود یک مایع در ضمن پنج مایع یقین داشته باشیم، علم اجمالی کما کان در پنج مایع دیگر 

 .باقی خواهد ماند

 

 

 :موجب اختالل در رکن سوم می شودآنچه  -سوم

که منجز  –به این معنا که در یکی از اطراف شبهه، یک اصل . علم اجمالیانحالل حکمی  -

در ابتدا علم اجمالی داشته باشیم به نجاست یکی از دو : مثال. جاری شود  -تکلیف است

 .سپس متوجه شویم که یکی از دو مایع، سابقا قطعی النجاسة بوده است.مایع

شک میان نجاست غذایی که در سفره مکلف : مانند. خروج یکی از دو طرف از محل ابتال -

زیرا در این حالت دلیل برائت ناظر به فرد خارج از .است و غذایی که در شهر دیگر است

وبا این وصف دیگر . ابتال نبوده و بدون هیچ محذوری در فرد مورد ابتال جاری می شود

 .ندعلم اجمالی باقی نمی ما

 

 

:آنچه موجب اختالل در رکن چهارم می شود -چهارم  

شک میان وجوب و حرمت شیء: یعنی. وران االمر بین المحذوریند    -      

ان یکون للعلم االجمالی اطراف کثیرة جدا علی نحو ال یتیسر للمکلف : شبهه غیر محصوره    -    

.ارتکاب المخالفة فیها جمیعا           



 

و همچنین قاعده عملیه ( برائت شرعیه: یعنی)آنکه در رابطه با قاعده عملیه ثانیه  پس از: نکته

سخن گفته شد، اکنون می خواهیم در رابطه با حاالتی بحث کنیم ( منجزیت علم اجمالی: یعنی)ثالثه 

.که در رابطه با ادراج آنها تحت یکی از این دو قاعده، اختالف شده است  

 

 

واجب میان اقل و اکثراجزاء تردد : حالت اول  

 

از آنجا که در جریان برائت در اقل و اکثر استقاللی شکی نیست، مرحوم مصنف در اینجا تنها ] 

.[پیرامون اقل و اکثر ارتباطی بحث می نمایند  

در این حالت هر کدام از اجزاء مرکب، . گاهی شارع مرکبی را در حکم واحد، واجب می نماید

شک داشته باشیم که مرکب مذکور شامل ده جزء حال اگر . اشنددارای یک وجوب ضمنی می ب

این حالت از بحث می شود که آیا  اطی بوده و لذااست یا نه جزء، شک ما میان اقل و اکثر ارتب

 حاالت علم اجمالی به شمار می رود یا شک بدوی؟ 

الی در جایی حالت مذکور، نمی تواند از قبیل علم اجمالی باشد زیرا علم اجم: مرحوم مصنف

. داشته باشیم علم -به صورت ال علی تعیین –ف اطرا وجود جامع در یکی ازاست که نسبت به 

ی نسبت به وجود جامع در اکثر علم تفصیلی، و نسبت به وجود آن در اما در اقل و اکثر ارتباط

. اقل شک بدوی داریم  

دو چیز متباین است نه  بیندوران  -در واقع -دوران امر میان اقل و اکثر ارتباطی: اشکال

تعلق « ة بالجزء العاشرالتسعة المقید»به این معنا که در اینجا شک داریم که آیا وجوب به . متداخل

[.نه متداخالن]؟ و این دو حالت متباینان هستند«التسعة المطلة»گرفته است یا به   

شک بدوی کثر و منحل به علم تفصیلی به ابر فرض پذیرش،علم اجمالی مذکور : جواب اول

.به اقل می شودنسبت   

تفصیال ( تسعه مقیده و تسعه مطلقه: یعنی)هیچکدام از دو طرف علم اجمالی : مرحوم مصنف

و . است« وجوب اجمالی تسعه»تفصیال معلوم است،  -در فرض یاد شده -بلکه آنچه.معلوم نیستند

.معنا ندارد که علم اجمالی منحل به خود شود  



از علم اجمالی ارائه نمود، علم اجمالی به تکلیف تعلق نمی  -یری که مستشکلتصو در: جواب دوم

به معنای وجوب « تسعه مطلقه»زیرا وجوب . وتنها نسبت به خصوصیات، وجود دارد. گیرد

بلکه اطالق تنها کفیتی خاص است که شارع آن را لحاظ نموده .تسعه و وجوب اطالق نیست

عشره است، معنای آن، وجوب تسعه و وجوب جزء همچنین وجوب تسعه که در ضمن .است

. پس در اینجا دوران، میان اقل و اکثر است نه بین المتباینین .عاشر است  

در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی وجود نداشته و نسبت به اکثر، برائت جاری می شود: نتیجه  

 

 حالة الشک فی اطالق الجزئیة

زئیة، میان شک در اصل جزئیت و شک در اطالق آن، در جریان برائت نسبت به مشکوک الج

مثال صورت اول همان شک در جزئیت سوره در نماز است و مثال صورت . تفاوتی وجود ندارد

.دوم شک میان اطالق دلیل جزئیت نسبت به مریض و اختصاص آن به افراد سالم می باشد  

با وجود اینکه  -د ناسی شک کنیم،برخی معتقدند که هر گاه در اطالق جزئیت نسبت به فر: تبصره

اما با این حال، قضیه از مقوله  -این مسئله نیز از صغریات شک در اطالق جزئیت دلیل است 

.دوران االمر بین المحذورین نبوده و برائت جاری نمی شود  

ی می باشد، اگر قرار باشد که ناس( ده جزء: یعنی)از آنجا که غیر ناسی قطعا مکلف به اکثر : دلیل

امر به اقل داشته باشد، باید این امر برای خصوص او آمده باشد و این امکان ندارد زیرا از آنجا 

در . که ناسی به نسیان خود توجه ندارد صدور هر امری برای خصوص او لغو و بی اثر می باشد

ده و شک  نتیجه با امتناع وجود امر به اقل، درباره ناسی، دوران بین االقل و االکثر، متصور نبو

خواهد بود و  نسبت به امر به ده جزء،( نماز نه جزئی: یعنی) ما در مسقط بودن عمل ناقص ناسی

.موارد قاعده اشتغال جاری می شود نه برائت معلوم است که در این  

 

 

 

 

 

 



 حالةاحتمال الشرطیة 

و اکثر بوده  آیا اگر در شرطیت چیزی در حکم شک نمودیم باز هم مورد، از قبیل دوران میان اقل

 و برائت جاری می شود یا اینکه در اینجا دوران میان متباینین بوده و محل اشتغال است؟

 

:اقوال  

گفته شد، اخذ قید شرعی [ در مبحث امکان تکلیف مشروط]چنانکه پیش از این : مرحوم مصنف

به  .شدمی با ای خاص از طبیعت فعل حصه ، به معنای تعلق امر بهدر تکلیف[ شرط: یعنی]

پس در این موارد مکلف نسبت به . ذات فعل و تقیید: نحوی که امر تعلق می گیرد به دو چیز

و این همان دوران امر میان اقل و اکثر . وجوب ذات فعل علم، و نسبت به وجوب تقیید، شک دارد

.است که در آن برائت جاری می شود  

: شک در شرطیت دو گونه است: برخی اصولیون  

شک در شرطیت دعا، هنگام عتق در : مانند. نسبت به متعلق ،شک در شرطیت چیزی  -الف

زیرا در این . محل برائت است اکثر اکثر بوده ودر اینجا دوران میان اقل و     «   اعتق رقبة»

.حالت شک در قیدیت دعا موجب شک در وجوب آن می شود  

طیت ایمان نسبت به رقبه    در شک در شر: مانند.شک در شرطیت چیزی نسبت به موضوع -ب

زیرا قید بودن ایمان برای رقبه، به معنای امر به آن . دوران، میان اقل و ا کثر نیستاین حالت 

و در این دلیل، مورد نظر ]چرا که ایجاد ایمان در رقبه، واقعا تحت امر قرار نگرفته . نیست

.بلکه گاهی اساسا مقدور مکلف نمی باشد[. شارع نیست  

د عتق ی  تق»، اما امر به تحت امر قرار نگرفته است« تقیید رقبه به ایمان»درست است که : لاشکا

منجر به  «قیدیت ایمان»به عبارت دیگر در این موارد شک در  .تعلق گرفته است« به ایمان رقبه

و با این اوصاف قضیه به دوران میان اقل و .] می شود «تقیید عتق به ایمانوجوب »شک در 

.[ خواهد بوداکثر   

 

  

 

  



دوران واجب میان تعیین و تخییر: حالت دوم  

 

دومین حالتی که در ادراج آن تحت برائت یا اشتغال بحث می شود، حالت دوران امر : مقدمه اول

.میان تعیین و تخییر است  

:دوران مذکور دو حالت دارد: مقدمه دوم  

« اکرام زید کیفما اتفق»ه آیا وجوب به شک در اینک: مانند. در جایی که تخییر عقلی است -الف

.«اکرام در قالب خصوص اهداء کتاب»تعلق گرفته است یا به   

یکی از خصال ثالث »شک در اینکه آیا وجوب به : مانند .در جایی که تخییر شرعی است -ب

.«خصوص عتق»تعلق گرفته است یا به « عتق، اطعام و صوم: یعنی  

 

رد، عنوانی که وجوب روی آن رفته است، مردد بین در این موا: مرحوم مصنفنظریه 

 –طرف در خارج عام و خاص هستند  هر چند مصادیق دو –زیرا . المتباینین است نه اقل و اکثر

با  .و معلوم است که حکم همواره روی عناوین می رود نه مصادیق. متباین می باشنداما مفهوما 

و در آن علم اجمالی، شکل االمر بین المتباینین بوده  هر چند ما نحن فیه از قبیل دوران -این همه 

از آنجا که جریان زیرا  .لکن این علم اجمالی فاقد رکن سوم منجزیت بوده و اثری ندارد -می گیرد

بدون وجود  –برائت در طرف تخییر به معنای ترخیص در معصیت است، در طرف دیگر برائت 

.جاری می شود -معارض  

 

 

 

 

 

 

 

 



 االمستصحاب

 

 

الحکم ببقاء ما کان : تعریف استصحاب  

لذا . استصحاب اصل عملی باشد نه امارهنی بر آن است که تاین تعریف مب: اشکال مرحوم خوئی

و . مناسب است که اماره را بواسطه آن صفتی که موجب کشف آن از بقاء می شود، تعریف نماییم

ا با اماریت استصحاب مناسب آن هم تنه]و « یقین به حدوث»این خصوصیت چیزی نیست مگر 

. لذا نمی توان یک معنای جامع ارائه نمود که مالئم با هر دو مسلک باشد[. است  

 

:(ره)اشکاالت مرحوم مصنف بر کالم محقق خوئی   

بقاء می باشد، که کاشف از  حثیت استصحاببر فرض که که استصحاب اماره باشد، آن : اوال

: یعنی)است و یقین تنها طریق به سوی این اماره « دوثح»نیست بلکه نفس « یقین به حدوث»

که اماره نفس وثاقت است و یقین تنها طریق به سوی ]یقین به وثاقت راوی : مانند. می باشد( یقین

.[اماره است  

بدون شک بنا بر هر دو مسلک یک حکم ظاهری بر اساس استصحاب وجود دارد وتنها : ثانیا

در جعل این حکم کاشفیت آن است یا مالحظه نوع منکشف  لذا بنا بحث در این است که آیا مالک 

.بنا بر اماریت نیز می توان اماره را با توجه به حکم ظاهری مذکور تعریف نمود  

می توان یک تعریف جامع برای استصحاب ارائه نمود که ناظر به هر کدام از دو مسلک  :ثالثا

ه مالحظه می شود این تعریف هم با کاشفیت حالت چنانک. «مرجعیة الحالة السابقة بقاءً »:باشد

. سابقه مالئم است هم با جعل حکم به بقاء متیقن  

 

 

 

 

 



 مقدار ما یثبت باالمستصحاب

 

و این نوعی ارشاد به . باید توجه داشت که معنای استصحاب نهی از نقض یقین می باشد:مقدمه

.حکم شرعی یا موضوع آن است و معموال متیقن، یا.است -مبنی بر بقاء متیقن -حکم شارع  

گاهی مستصحب حم شرعی یا موضوع آن نیست بلکه سبب تکوینی یا مالزم خارجی  چیزی است 

مثل اینکه نسبت به حیات فرزندی که گم شده است، استصحاب  –. که آن چیز موضوع حکم است

حال بحث در  .-جاری کنیم تا الزم آن یعنی نبات لحیه که موضوع وجوب صدقه است، اثبات شود

 این است که این استصحاب حجت است یا خیر؟

وجوب : یعنی -زیرا اگر بخواهیم حکم مورد نظر. این گونه ازاستصحاب حجت نیست: مشهور

چرا که موضوع حکم، نبات لحیه . را با استصحاب حیات زید ثابت نماییم، که ممکن نیست -صدقه

اثبات نماییم، " حیات"به تبع جریان استصحاب در  و اما اگر بخواهیم حکم مذکور را. بود نه حیات

و معلوم . این هم امکان دارد چرا که استصحاب نوعی متعبد نمودن مکلف به ابقاء متیقن است

 -این درحالی است که الزم تکوینی شیء. است که تعبد همواره متوجه مجعوالت شارع می شود

.برای تعبد واقع شودمجعول شارع نبوده است تا موضوع  -نبات لحیه: مثل  

   .اصل مثبت، و الزم عقلی را واسطه عقلیه می نامند -بر فرض قبول -چنین استصحابی را: نکته

 

 تفاوت میان استصحاب و قواعد دیگر

 

و ممکن است با آن اشتباه گرفتته ]وجود دارند که به استصحاب شباهت داشته  38دو قاعده مزعومه

.[شوند  

قاعده یقین -الف   

 -عند احراز المقتضی و الشک فی وجود المانع -القاعدة التی یبنی فیها: مقتضی و مانععده قا -ب

. علی انتفاء المانع و ثبوت المقتضی  
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 .آن را صحیح پنداشته اندیعني قواعىي كه اساسي نىاشته و تنها برخي  



.در همه آنها یقین و شک وجود دارد: اعده با استصحابق دو شباهت این  

به یقین  که به همان چیزیدر قاعده یقین، شک تعلق می گیرد : تفاوت قاعده یقین با استصحاب

شک تعلق می گیرد به بقاء  اما در استصحاب؛. بود و با لحاظ همان مقطع زمانیآن تعلق گرفته 

.متیقن در زمان دیگر  

اگر با دقت بیشتری مالحظه کنیم خواهیم دید که اینگونه نیست که استصحاب همواره : اشکال

به حدوث یک شیء در یکی از دو یقین داریم  -اجماال -گاهی: مثال. متقوم به شک در بقاء باشد

در اینجا می توان بوسیله جریان استصحاب وجود آن . سپس در ارتفاع آن شک می کنیم. زمان

شک در وجود حالت دوم الزما ناشی از شک در شیء را در زمان دوم اثبات نمود در حالی که 

لذا بهتر است در  .[بلکه احتمال حدوث نیز در این شکل گیری این شک دخیل است.] بقاء نیست

در استصحاب ثبوت حالتی که در صدد : رابطه با وجه افتراق استصحاب و قاعده یقین بگوییم

اثبات آن هستیم، مفروض است اما در قاعده یقین با آمدن شک ثبوت حالت مذکور مخدوش می 

.شود  

  

در قاعده  متعلق یقین و شک، در استصحاب واحد و: تفاوت قاعده مقتضی و مانع با استصحاب

.[زیرا یقین به وجود مقتضی و شک به عروض مانع تعلق می گیرد] .مذکور متعدد است  

 

 مباحث مطرح در استصحاب 

ادله استصحاب -الف  

آن ارکان  -ب  

محدوده داللت استصحاب  -ج  

عمومیت جریان آن -د  

برخی تطبیقات استصحاب -ه  

 

 

 



 ادله امستصحاب

 

.استصحاب مفید ظن است: اول  

.حالت سابقه موجب ظن به بقاء نمی شود[ علم به]صرف : ل صغرویاشکا  

مفید  -مطلقا –مل می نمایند، نشان می دهد که استصحاب همین اندازه که عقالء به ظن ع: جواب

.زیرا عقالء تنها به اموری عمل می کنند که مفید ظن بوده یا کاشف از واقع باشند. ظن است  

ه ای در میان عقالء، آنچه موجب عمل عقالء به استصحاب بر فرض وجود چنین سیر: رد جواب

ب -الفت یا می شود .عادت است نه افاده ظن یا و -میان ذهن مستصح ب و مستصح   

وجود [ و خروج آن از اصل عدم حجیت ظنون]دلیلی بر حجیت ظن مورد نظر : اشکال کبروی

.ندارد  

 

سیره عقالء: دوم  

را بر بقاء حالت سابقه می گذارند،معموال یا به خاطر الفت  بنا –در عمل  –اینکه عقالء : اشکال

وجود قرائن باعث می شود ]و یا اساسا  .که موجب غفلت از احتمال ارتفاع می شود و عادت است

. اطمینان به بقاء داشته باشند[ که  

 

اخبار: سوم  

ن  [:در اینجا مرحوم مصنف تنها به ذکر یک روایت می پردازند] ة   ع  ار  ُجلُ  ل هُ  قُل تُ  »: ال  ق   ُزر   الرَّ

امُ  ن  ل ى ُهو   و   ی  ق ةُ  ُتوج بُ  أ   ُوُضوء   ع  ف  ان   و   ال خ  ق ت  ف  ه   ال خ  ل ی  ا ف ق ال   ال ُوُضوء   ع  ةُ  ی  ار  امُ  ق د   ُزر  ن  نُ  ت  ی  امُ  ال   و   ال ع  ن   ی 

ُُذنُ  و   ال ق ل بُ  ا األ  إ ذ  ت   ف  ام  نُ  ن  ی  ُُذنُ  و   ال ع  ب   ال ق ل بُ  و   األ  ج  ك   ف إ ن   قُل تُ  ال ُوُضوءُ  و  ب ه   إ ل ى ُحرِّ ن   ل م   و   ءٌ  ش ي   ج 

ل م   ع  تَّى ال   ق ال   ب ه   ی  ق ن   ح  ی  ت  ام   ق د   أ نَّهُ  ی س  تَّى ن  ن   ء   ی ج ي ح  ل ك   م  رٌ  ذ  یِّنٌ  أ م  ل ى ف إ نَّهُ  إ الَّ  و   ب  ق ین   ع  ن   ی   و   ُوُضوئ ه   م 

قُض   ال   ن  ق ین   ت  ی  ا و   ب الشَّكِّ  داً أ ب   ال  قُُضهُ  إ نَّم  ن  ق ین   ت  ر   ب ی  39«آخ   
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  632/ 7: سائل الشیعهو 



:الزم است که در این روایت شریف پیرامون سه جهت بحث شود  

إ نَّهُ  إ الَّ  و  »فهم روایت در دو نقطه از فقره : جهت اول ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی  قُض   ال   و   ُوُضوئ ه   م  ن  ق ین   ت   ال ی 

داً  «ب الشَّكِّ  أ ب   

چگونه شک ناقض یقین شمرده شده است در حالی که متعلق آن دو واحد نیستند؟ : نقطه اول

در اینجا عرف تغایر میان حدوث و بقاء و زمان آنها را نادیده گرفته و چنین : مرحوم مصنف

.فرض می کند که یقین و شک در محل واحد وارد شده اند  

                                    :              مشخص نمودن عناصر جمله مذکور: نقطه دوم

که ]می باشد « إن ال یستیقن انه قد نام»در این جمله شرطیه، قطعا شرط، جمله : مرحوم مصنف

:اما در رابطه با جزاء سه احتمال وجود دارد.[ قرار دارد« اال»در ضمن کلمه   

ل ى ف إ نَّهُ »و جمله  «فال یجب الوضوء»: جزاء محذوف و تقدیر آن چنین می باشد: احتمال اول  ع 

ق ین   ن   ی  .تعلیل برای جزای محذوف است« ُوُضوئ ه   م   

زیرا عدم وجوب وضو، در جمله . ثانیا الزمه آن، تکرار است. اوال اصل عدم تقدیر است: اشکال

     .                                                                            شرطیه بیان شده بود

در ما [ در حالی که. اصل عدم تقدیر در جایی می آید که قرینه بر اراده تقیر نباشد]اوال: جواب

تصریح به عدم »و آن قرینه همان. نحن فیه قرینه ای متصله وجود دارد مبنی بر اراده تقدیر

ه و مرتب صراحتادر جایی که یک بار مطلب : ثانیا.می باشد -قبل از جمله شرطیه -وجوب وضو

.در قالب تقدیر آورده شود، تکرار خالف طبع نمی باشد دیگر  

إ نَّهُ »جزاء جمله : احتمال دوم ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی                                  .می باشد «ُوُضوئ ه   م 

زیرا یقین به وضو . بنا بر این احتمال ربطی میان شرط و جزاء وجود نخواهد داشت: اشکال

إ نَّهُ »مگر اینکه جمله . ین به نوم نیستمترتب بر عدم یق ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی  را در قوه یک « ُوُضوئ ه   م 

انشائی بودن خالف اما . می باشد« امر به تعبد به وجود یقین»جمله انشایی بدانیم که مراد از آن 

   .ظاهر این جمله است

ل ى ف إ نَّهُ »بوده و جمله  40«و ال ینقض الیقین بالشک»جزاء جمله : احتمال سوم ق ین   ع  ن   ی   م 

                                               .تمهید برای جزاء یا تتمیم شرط می باشد« ُوُضوئ ه  

.واو مناسب با جزاء و فاء مناسب با شرط و تتمیم آن نیست: اشکال  
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می باشد« ال تنقض الیقین ابدا الشک»صحیح    



اما . ر می باشددر مجموع به نظر می رسد که احتمال اول نسبت به باقی احتماالت قوی ت: نکته

و آن این است که ظاهر جمله . یک اشکال دیگر پیرامون آن باقی می ماند که باید بر طرف شود

إ نَّهُ » ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی  که  -فعلی بودن یقین است و این امر تنها با احتمال دوم سازگار است« ُوُضوئ ه   م 

.لنه احتمال او -یقین را حمل بر یقین تعبدی فعلی می نماید  

هر چند مکلف در :]به این بیان که بگوییم. فعلی را واقعی فرض نمودمی توان یقین : جواب

 .یقین فعلی دارد -در همین زمان –طهارت کنونی شک دارد اما نسبب به طهارت در زمان گذشته 

متیق و مشکوک را باید  –برای تصحیح اسناد نقض به شک  –پیش از این گذشت که : رد جواب

.و معلوم است که با این وصف دیگر نمی توان یقین را فعلی دانست. یک چیز بدانیم -مجازا –  

إ نَّهُ »ظهور جمله : جواب مرحوم مصنف ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی  در خبری بودن، از ظهور « ُوُضوئ ه   م 

.یقین در یقین فعلی قوتر است  

.[احتمال اول صحیح می باشد :نتیجه]  

                                       

آیا روایت ناظر به استصحاب است یا قاعده مقتضی و مانع؟: جهت دوم  

در حالی که برای وضو بقاء . در این روایت یقین تعلق گرفته است به وضو: برخی اصولیون

بلکه در اینجا شک به حدوث نوم تعلق . متصور نیست تا در رابطه با شک در بقاء آن بحث نماییم

.با قاعده مقتضی و مانع سازگار است[ غایر میان متعلق شک و یقین تنهات]گرفته است واین   

 -به عنوان مثال –لذا . در نظر شارع وضو می تواند دارای بقاء و استمرار باشد: مرحوم مصنف

انه : انه علی وضوء و یا نسبت به حدث گفته می شود که: در رابطه با نماز گزار گفته می شود که

ب و قاعده است، که معلوم شد که روایت قابل تطبیق بر هر کدام از استصحا حال. ناقض للوضوء 

که ظهور در وحدت متعلق شک و یقین دارد، « و ال ینقض الیقین بالشک»با توجه به جمله 

.عینا داللت بر حجیت استصحاب خواهد داشتروایت مت  

 

د یا عمومیت داشته آیا این روایت داللت بر جریان استصحاب در خصوص وضو دار: جهت سوم

 و موارد مشابه را نیز شامل می شود؟

جنس باشد، « و ال ینقض الیقین بالشک»در جمله « ال»اگر : به وضو روایت دلیل اختصاص

بوده و اشاره به [ ذکری]عهد « ال»اما اگر . جمله اطالق داشته و عمومیت ثابت می شود



و از آنجا که دلیلی بر تعیین . اهد بودعمومیتی در بین نخوخصوص یقین به وضو داشته باشد، 

.هیچکدام از این دو احتمال وجود ندارد، دلیل مجمل شده و باید به قدر متیقن اکتفا نمود  

إ نَّهُ »ظاهر جمله : اشکال اول ل ى ف  ق ین   ع  ن   ی  تعلیل برای یک امر عرفی است و « ُوُضوئ ه   م 

.طبیعی آن دو بنماییم شک را حمل برمناسبات حکم و موضوع نیز اقتضا دارد که یقین و   

عهدیه باشد، باز هم جمله مورد نظر اختصاص به وضو پیدا نمی « ال»بر فرض که : اشکال دوم

. می باشد( علی یقینه: یعنی)قید برای یقین نیست بلکه قید برای ظرف « من وضوئه»زیرا  .کند

  .«وضوء علی یقینانه من ناحیة ال»: بنا بر این حاصل معنای عبارت، چنین است

 

 

 ارکان امستصحاب

 

یقین به حدوث: رکن اول  

دخالت آن در موضوع « وال ینقض الیقین بالشک»ظاهر اخذ یقین در فقره : دلیل رکنیت

.استصحاب می باشد  

برای جمع . بوسیله اماره احراز می شود[ تعبدی بوده و]گاهی اوقات ثبوت حالت سابقه : نکته

:کنیت یقین به حدوث، دو توجیه گفته شده استنمودن میان این مطلب و ر  

قول صحیح این است ]و . حاب اخذ شده استصدر اینجا قطع در موضوع است: محقق نائینی -الف

.اماره می تواند نقش قطع موضوعی را ایفا نماید [که  

یقین تنها طریقی است برای [ آنچه رکن واقعی است ثبوت حدوث است و]: برخی اصولیون -ب

.[لذا اماره می تواند به جای آن بنشیند. ]حدوث و موضوعیت ندارد ثبوت  

 

 

 

 



ءشک در بقا: رکن دوم  

و ظاهر این امر دخالت شک .] در لسان دلیل اخذ شده است -مانند یقین -شک نیز: دلیل رکنیت

.[مذکور در استصحاب است  

و لکن »زیرا فقره .دمراد از شک، مطلق عدم العلم بوده و ظن را نیز شامل می شو: اول نکته

و این به آن معناست که .]ظهور در حصر ناقض در خصوص یقین دارد 41«انقضه بیقین ءاخر

.[نمی تواند یقین سابق را نقض نماید -مانند شک -ظن نیز  

گاهی اوقات مکلف، نسبت به مساله التفات ندارد و در نتیجه شک فعلی برای او : نکته دوم 

به این نوع . ات داشت حتما نسبت به بقاء حالت سابقه شک می نمودحاصل نمی شود اما اگر التف

در این هنگام بحث مهمی مطرح می شود و آن این است که آیا . از شک، شک تقدیری می گویند

خصوص شک فعلی است یا شامل شک تقدیری نیز می شود؟ -در رکن دوم –مقصود از شک   

 

در ارتفاع آن شک نموده و با این حال به نماز  -پس از یقین به حدث -هر گاه مکلف: ثمره بحث

اما اگر پیش از نماز کامال . بایستد، قطعا استصحاب حدث جاری شده و نماز باطل خواهد بود

غافل شده و در رفع حدث شک ننماید، بنا بر قول به جریان استصحاب  در خصوص موارد شک 

اما بنا بر قول . ز را تصحیح می نمایدفعلی جاری، استصحاب حدث جاری نشده و قاعده فراغ، نما

استصحاب جاری شده   -که استصحاب را در موارد شک تقدیری نیز جاری می داند -دیگر

جایی برای و معلوم است که با این حال دیگر . می شودمحدث بودن از ابتدا برای مکلف ثابت و

. جریان قاعده فراغ باقی نمی ماند  

بنا بر قول به عدم عمومیت شک نیز استصحاب [ است زیرا ثمره مذکور مردود]: اول اشکال

چرا که پس از نماز نسبت به محدث بودن در ابتدای نماز، شک فعلی وجود داشته . جاری می شود

.و همین اندازه برای جریان استصحاب کافی است  

فراغ زیرا در ظرف جریان قاعده . کافی نیست -برای اثبات بطالن نماز –این استصحاب : جواب

.قرار داشته و مغلوب می شود  

بنا بر عدم جریان استصحاب نیز قاعده فراغ صالحیت [ ثمذکور مردود است زیرا]: اشکال دوم

می باشد و « غلبه انتباه در وقت عمل»چرا که مناط در حجیت این قاعده . تصحیح نماز را ندارد
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ا و  »:عبارت صحیح چنین می باشد  م  قُُضهُ  إ نَّ ن  ق ین   ت  ر   ب ی    «آخ 



غافل بوده  -طهارتدن و به محدث بونسبت  –که مصلی حین العمل  در اینجا فرض این است

.است  

 

وحدت قضیه متیقن و مشکوک: رکن سوم  

.هنگامی می توان شک را ناقض یقین دانست که متعلق هر دو یک چیز باشد: دلیل رکنیت  

و منافاتی با تغیر زمانی موجود ]وحدت ذاتیه است  -در این رکن –مقصود از وحدت : نکته اول

.[میان متیقن و مشکوک ندارد  

اما در رابطه با .تصور وحدت مذکور، در موارد شبهه موضوعیه بی اشکال است: منکته دو

:احراز این رکن در شبهات حکمیه دو نظریه وجود دارد  

زیرا شک در بقاء . یر وجود داردادر شبهه حکمیه، میان قضیه متیقن و مشکوک تغ: نظریه اول

و معلوم است که حکم . حکم استحکم همواره ناشی از شک در مختل شدن برخی قیود ماخوذ در 

هر گاه در بقاء نجاست نسبت به آب : به عنوان مثال. آن، مغایر است واجد یک قید با حکم فاقد

شک نماییم، قضیه متیقن  -به علت زوال تغیر -که قبال به نجاست آن یقین داشته ایم، کری

و این دو با هم . بودخواهد « نجاست آب غیر متغیر»و قضیه مشکوک « نجاست آب غیر متغیر»

. تغایر دارند  

 

: قید، دو گونه است: نظریه دوم  

که « ضیافت»: مانند (که به آن حیثیت تقییدیه می گویند).مقوم و منوع حکم استی که قید -الف

.در این موارد قضیه متیقن و مشکوک تغیر دارند.      است« وجوب اکرام ضیف»قید   

نسبت به « تغیر»: مانند( که آن را حیثیت تعلیلیه می نامند) .مقوم و منوع نیست قیدی که -ب

.       در این موارد دو قضیه اتحاد دارند«      نجاست آب کر»  

 

 

  



دارای اثری باشد که تعبد به آن را تصحیح  -در مرحله بقاء –اینکه حالت سابقه : رکن چهارم

. نماید  

:است این رکن به دو بیان متفاوت مطرح گردیده: نکته  

زیرا اگر چیزی غیراز این دو باشد، . مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع آن: بیان اول

.  صدور تعبد نسبت به آن معنا نخواهد داشت[ مربوط به اهداف شرعی نبوده و]  

و جریان استصحاب « عدم تکلیف»با استصحاب  -این معنا به -معتبر دانستن رکن چهارم: شکالا

زیرا عدم تکلیف، حکم شرعی نیست و قید واجب نیز . منافات دارد« مانند وضو شرط واجب»در

.به شمار نمی رود( وجوب: یعنی)از قیود حکم   

وجود ( صالحیت تنجیز یا تعذیر: یعنی)باید برای اثبات بقاء حالت سابقه، اثر عملی : بیان دوم

. داشته باشد  

: دلیل رکنیت  

ی در تنجیز یا تعذیر نداشته باشد، اثبات آن لغو وبی فایده خواهد اگر بقاء حالت سابقه تاثیر -الف

.بود  

که در ادله استصحاب از آن نهی شده است، نقض عملی است « نقض یقین سابق»مقصود از  -ب

.و از سوی دیگر معنای عمل به یقین سابق، منجزیت و معذریت آن است  

ور در مرحله بقاء است و اال عدم ثبوت اثر، آنچه در اینجا اهمیت دارد ثبوت اثر عملی مذک: نکته

که هر چند  –یقین به کفر فرزند : مانند. مانعی ندارد( زمان یقین سابق: یعنی)در مرحله حدوث 

اما اثبات بقاء آن تا زمان مرگ پدر،  -در زمان حیات پدر دارای اثر تنجیزی و تعذیری نیست

.دارای اثر مذکور بوده و مانع از ارث می شود  

 

 

 

 

 



 عملمیت جریان امستصحاب

 

جریان استصحاب عمومیت داشته و هر موردی را که ارکان استصحاب در آن تمام باشد، شامل 

اما در این میان برخی از اصولیون اطالق دلیل استصحاب را منکر شده و در برخی . می شود

.اشاره می نماییم در اینجا به یکی از این موارد. موارد قائل به عدم جریان استصحاب شده اند  

: اقسام شک   

مقتضی بقاء وجود دارد اما احتمال عروض رافع، موجب بروز شک نسبت : شک در رافع -الف

احتمال عروض طهارت که به صورت طبیعی قابلیت بقاء را دارد لکن : مانند.به بقاء می شود

.تصحاب جاری می شوداس -باالتفاق –در این موارد      .در آن وجود دارد( حدث: یعنی)رافع   

روشن : مانند. شک در بقاء، معلول محدود بودن قابلیت بقاء در متیقن است: شک در مقتضی -ب

در این نوع از شک، شیخ اعظم و محقق نائینی      .بودن شمع که قابلیت بقاء در آن محدود است

. قائل به عدم جریان استصحاب می باشند  

 

: دلیل قول دوم  

استدالل نموده و شک در مقتضی را « النقض»رگان به دو وجه ذیل، به کلمه این دسته از بز

:خارج می نمایند  

لذا متیقن باید فی حد نفسه مستحکم . نقض به معنای گسستن چیزی محکم واستوار است: وجه اول

[و مشمول نهی از نقض بشود]باشد تا به رفع ید از آن نقض بگویند   

بلکه این کلمه به نفس یقین اسناد . تا در آن استحکام شرط باشدمتعلق نقض متیقن نیست : اشکال

[حتی در شک در مقتضی.]و یقین همواره امری مستحکم است. داده شده است  

یا حقیقتا . نقض یقین بوسیله شک، در جایی صادق است که متعلق آن دو متحد باشند: وجه دوم

تصحاب در شک در رافع که وقتی یقین به حدوث اس: قاعده یقین و یا مجازا و بالعنایه مانند: مانند

نه حقیقتا  -اما در مواردی که متیقن قابلیت بقاء ندارد. تعلق می گیرد گویا به بقاء تعلق گرفته است

.نمی توان یقین را به بقاء اسناد داد -ونه مجازا  

از برای صدق وحدت میان متیقن و مشکوک، همین اندازه کافی است که آن دو را  :اشکال

.اضافه نماییم[ مستصحب: یعنی]خصوصیات زمان مجرد نموده و به ذات واحد   



 

 تطبیقات
 

استصحاب حکم معلق :تطبیق اول  

 

:جریان استصحاب در شبهه حکمیه، سه حالت دارد  

.استصحاب جاری می شود(      به علت احتمال نسخ)شک در بقاء جعل  -الف  

بواسطه کم شدن یک سوم، به صورت  -اک شدنشک در پ: مانند. شک در بقاء مجعول -ب

.استصحاب جاری نمی شود.       در انگوری که قبال جوش آمده است -طبیعی  

هنگامی که « العنب اذا غلی یحرم»شک در بقاء قضیه : مانند. شک در بقاء حکم مشروط -ج

:در اینجا دو قول وجود دارد     .انگور تبدیل به کشمش شود  

زیرا حدوث آن یقینی و بقاء آن مشکوک . ضیه شرطیه قابل استصحاب استق: برخی اصولیون

.است  

زیرا حکم شرعی چیزی جز جعل و . این نوع قضایا قابلیت استصحاب ندارند: مرحوم نائینی

اما جعل؛ قطعی البقاء بوده وفاقدرکن [ و هیچکدام در اینجا قابل استصحاب نیستند]مجعول نیست 

.یز مشکوک الحدوث و فاقد رکن اول استدوم است و اما مجعول؛ ن  

 

استصحاب تدریجیات  :تطبیق دوم  

[ و وجود آنها شیا بعد شیء می باشد]برخی معتقدند که در امور تدریجیه که غیر قار بوده و 

.استصحاب جاری نمی شود  

دا اگر ابت: مثال. هنگام شک در بقاء امور تدریجیه، رکن اول و دوم استصحاب وجود ندارد: دلیل

سبت به راه رفتن فردی یقین نموده سپس در بقاء آن شک نمودیم، بخش اول از راه رفتن که ن

پس .]مشکوک الحدوث می باشد -اساسا –قطعی الحدوث بود، اکنون قطعی الزوال و بخش اخیر 

.[در هیچکدام از این دو بخش استصحاب جاری نمی شود  



جداگانه می باشد اما روی هم رفته شیء واحد هر چند که امر تدریجی متشکل از قطعات : اشکال

باید .بقاء قطعه اول محسوب می شود -بر فرض حدوث -به نحوی که قطعه اخیر.محسوب می شود

توجه داشت که انچه حقیقتا موجب این وحدت می شود، اتصال این قعات به یکدیگر است که یا 

اتصال قدم ها در : مانندا عرفی است و ی. اتصال اجزاء آبی که در جریان است: مانندحقیقی است 

 راه رفتن

 

استصحاب کلی:تطبیق سوم  

 

هر گاه به وجود فردی از یک کلی یقین نموده و سپس در بقاء آن شک کنیم، ممکن است 

لذا استصحاب کلی .. که هر کدام از فرد و کلی یا تنها یکی از آن دو قابل استصحاب باشند

:سه حالت دارد  

در این نوع، شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاءفرد : ]ی قسم اولاستصحاب کل -الف

در اینجا     .ابتدا به دخول زید در خانه، یقین و سپس در بقاء او شک می کنیم: مثال[ است

.هم فرد و هم کلی، قایل استصحاب هستند  

فرد در این نوع، منشا شک در بقاء کلی، دوران آن میان : ] استصحاب کلی قسم ثانی -ب

داریم به دخول یک کدام از زید [ اجمالی]ابتدا علم : مثال[ قصیر البقاء و طویل البقاء است

 پس. در خانه نیست -در حال حاضر –سپس یقین می کنیم که خالد قطعا . یا خالد در خانه

واال . اگر آن فرد قطعی الورود زید بوده باشد، کلی انسان کما کان در خانه باقی است تنها

.  قطعی الزوال خواهد بود      در اینجا تنها استصحاب کلی جاری می شود کلی،  

در اینجا منشا شک در بقاء کلی، احتمال جایگزینی فرد : ]استصحاب کلی قسم سوم -ج

نسبت به ورود زید به خانه و : مثال[ دیگر به جای فرد متیقن الحدوث و االرتفاع، می باشد

ا احتمال می دهیم که پیش از خروج زید یا هم زمان با آن، ام. سپس خروج او، یقین داریم

در این حالت، استصاب فرد، قطعا جاری نمی شود زیرا فرد .     خالد وارد خانه شده باشد

برخی معتقدند که استصحاب کلی اما . اول قطعی الزوال و فرد دوم مشکوک الحدوث است

. یقن الحدوث و قطعی البقاء می باشدزیرا کلی در اینجا مت. در این حالت جاری می شود  

زیرا میان . استصحاب کلی در این قسم، فاقد رکن سوم استصحاب است: مرحوم مصنف

در  –بر خالف قسم دوم؛ که در آنجا کلی مشکوک  .متیقن و مشکوک مغایرت وجود دارد

.عین کلی متیقن است -صورت بقاء  



 

اخراستصحاب، در حاالت شک در تقدم وت:تطبیق چهارم  

چیزی معلوم بوده، سپس در ارتفاع معموال استصحاب در جایی جاری می شود که وجود یا عدم ]

ولی زمان دقیق آن برای  یقینی است -در زمان حاضر -اما گاهی ارتفاع حالت سابقه. نیمآن شک ک

.[این نوع از شک را شک در تقدم و تاخر می نامند. مکلف معلوم نیست  

: خرحاالت شک در تقدم و تأ  

مثل . مورد شک قرار می گیرد به صورت کلی،[ ذو االجزاء نبوده و]،حکمموضوع  :حالت اول

لکن در اینکه آیا ایمان آوردن او تا . قطعا اکنون ایمان آورده است ،می دانیم که زید کافر :اینکه

ر اتفاق یا ایمان او پس از ظه [ارث ببرد، -که ظهر مرده است -؛ تا از پدر خود]ظهر بوده است

در این حالت قطعا حالت سابقه قطعا        [.که در این حالت از ارث محروم می شود]افتاده است 

 استصحاب می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

از پدر بزرگ که متوقف بر  نوه ارث بردن: مانند. موضوع، مرکب از دو جز است: حالت دوم

:د دارددر اینجا دو صورت وجو. کفر پدر و مرگ پدربزرگ می باشد  

نسبت : مانند اینکه .دیگر یقینی است بوده، و بقاء طرف مشکوک تنها بقاء یکی از دو طرف -الف

شک داشته  آن تاریخ، به مرگ پدر بزرگ در روز جمعه یقین، ونسبت به مسلمان شدن پدر تا

رث باشیم      در این صورت قطعا استصحاب عدم اسالم پدر تا روز جمعه، جاری ودر نتیجه ا

.بردن نوه، ثابت می شود  

« ذات دو جزء»استصحاب مذکور هنگامی موجب ثبوت حکم می شود که موضوع حکم : نکته

زیرا ثبوت اقتران دو جزء، از لوازم استصحاب بوده و . «ذات دو جزء با وصف اقتران»باشد نه

. حجت نیست  

:یم می شوداین صورت خود به سه قسم تقس. هر دو جزء مجهول التاریخ هستند -ب  

معلوم نیست   -به صورت دقیق -بزرگ و هم زمان مسلمان شدن پدرپدر هم زمان مرگ: قسم اول

 طرف دیگر هر دو طرف استصحاب جاری شده و به علت تعارض با در این قسم، قطعا در     

  . ساققط خواهد شد

    زمان ارتفاع کفر پدر معلوم و زمان مرگ پدر بزرگ مجهول است: قسم دوم

برخی          .زمان مرگ پدر بزرگ معلوم، اما زمان ارتفاع کفر پدر مجهول است: قسم سوم

. استصحاب جاری می شود ی که بقاء مشکوک است،در این دو قسم، تنها در یک طرف معتقدند که

هر دو طرف  اما برخی دیگر معتقدند که در.حالت سابقه یقینی است زوال زیرا در طرف دیگر،

هر چند نسبت به ساعات .مجهول است نیز بقاء اب جاری می شود زیرا در طرف دیگراستصح

.متعارف معلوم می باشد  

 

در اینجا دو حالت متضاد، هر کدام به صورت مستقل، موضوع (: توارد الحالتین)حالت سوم 

. و مکلف در تقدم و تأخر حدوث این دو حالت شک داردای یک حکم شرعی جداگانه می باشند بر

در این حالت نیز در هر دو طرف      .شک در اینکه آیا حدث مقدم بوده است یا وضو: مانند

 استصحاب جاری شده و پس از تعارض با استصحاب دیگر ساقط می شود

. 

 



 

استصحاب در حاالت شک سببی و مسببی: تطبیق پنجم  

 

: مثال .ب جاری نمودگاهی اوقات می توان در یک مساله، هم در موضوع و هم در حکم، استصحا

هنگام اراده نوشیدن از آبی که سابقا یقین به طهارت آن داشته ایم و اکنون طهارت آن مشکوک 

در این حالت استصحاب . است، هم می توان طهارت آب را استصحاب نمود و هم جواز شرب را

شرب  جواز -در مثال مذکور –زیرا . موضوع را سببی و استصحاب حکم را مسببی می نامند

.نتیجه طهارت ماء می باشد  

اما گاهی . چنانکه مالحضه شد، در مثال مذکور میان دو استصحاب منافاتی وجود نداشت: نکته

دیده می شود که استصحاب سببی با استصحاب مسببی منافات داشته و نتیجه یکدیگر را نقض می 

لباس نجس به کار ببریم،  را برای تطهیر اگر در همان مثال پیشین، آب مذکور: المث. نمایند

استصحاب طهارت آب مستلزم طهارت لباس و استصحاب نجاست ثوب مستلزم نجاست آن می 

  .باشد

  .همواره اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است: قاعده

سببی را حکومت آن بر  ن و مرحوم شیخ اعظم، علت تقدم استصحابمشهور اصولیو: نکته

: یعنی -با جریان استصحاب سببی، رکن دوم استصحاب مسببیزیرا . استصحاب مسببی می دانند

اما استصحاب مسببی نمی تواند هیچکدام از ارکان . از بین می رود -شک در نجاست لباس

لذا برخی معتقدند که این حکومت حتی در مواردی که میان  .استصحاب سببی را مخدوش نماید

.نتیجه اصلین موافق است، وجود دارد  

 

 

 

ث ادله غیر محرزهپایان بح  

 



 التعارض بین االدلة

 

 

 التعارض بین االدلة المحرزة

 

 

میان ادله محرزه  اقسام تعارض  

  دلیل عقلی قطعی است     دلیل عقلی مقدم می شود    میان دلیل عقلی و دلیل شرعی   -الف

لیل شرعی مقدم می شوددلیل عقلی ظنی است      د                                                 

میان دو دلیل شرعی                   هر دو لفظی هستند -ب  

هر دو غیر لفظی هستند                                                 

یکی لفظ و دیگری غیر لفظی است                                                  

 

ل عقلی و شرعی معلوم شد، اکنون از میان اقسام تعارض پس از آنکه حکم تعارض میان دلی]

.[تنها از تعارض دو دلیل لفظی سخن گفته می شود -به جهت اهمیت مسأله –دلیلین شرعیین   

 

:اقسام تنافی میان دلیلین لفظیین  

تعارض   جعل وجوب حج بر مستطیع و جعل حرمت حج برای او : مانند. تنافی میان جعل -الف  

  اجد آب و وجوب تیمم برای فاقد آن     ورودوجوب وضو برای و: مانند. میان مجعول تنافی -ب

دلیل حجیت :مانند. گاهی اوقات دلیل وارد موجب توسع  دلیل مورود می شود نه تضییق آن: نکته 

.اماره نسبت به دلیل جواز افتاء در موارد وجود حجت  

 [نماز و امر به ازاله نجاست از مسجد و یا امر بهامتثال :]مانند: تنافی میان امتثال دو حکم -ج

تزاحم.     جایی که امر به شیئین به نحو ترتب باشدهر  

 



که تنها  از آنجا که دلیل لفظی همواره متکفل بیان جعل است نه مجعول، معلوم می شود: نکته

.مربوط به دلیل می شود،(تعارض)تنافی میان جعلین   

 

: اقسام تعارض  

«ال تصل»و « صل»: مانند[ ناشی از تناقی ذاتی میان مدلولین می باشد:]ذاتی تعارض -الف  

به عدم ثبوت دو مدلول با یکدیگر  -از خارج -منشا تنافی علم اجمالی: تعارض عرضی -ب

«صل العصر»و « صل الظهر»: مانند.است  

 

 

احکام تعارض[ قواعد و]  

 

[بحث از تعارض غیر مستقر]قاعده جمع عرفی : حکم او   

 

هر گاه تعارض میان دو دلیل مستقر نبوده و یکی از آنها قرینه بر تفسبر دیگری باشد، : مفاد قاعده

این .باید دلیل دیگر را با توجه به این دلیل مفسر معنا نموده و بدینوسیله میان دو دلیل جمع نمود

.نوع از تعامل با دلیلین متعارضین را جمع عرفی می نامند  

:کالم اقسام قرینه بودن  

و .یعنی متکلم شخصا یکی از دو کالم را مفسر دیگری قرار دهد(:حکومت)إعداد شخصی -الف

:این خود دو گونه است  

اقصد بکالمی السابق کذا                                          : مانند اینکه بگوید. به نحو صریح -

الم، ظهور در قرینیت و نظارت به دلیل اول، ک[ متکلم صریحا قرینیت را بیان ننموده است اما]  -

:   مانند. گاهی نظارت به لسان تصرف در موضوع است  :    و این خود دو صورت دارد. دارد

«ال ربا بین الوالد و الولد»:سپس بگوید« الربا حرام»                                               

ال »: مانند. گاهی نظارت به لسان تصرف در محمول است                                             

«ادله  احکم اولیه»نسبت به « ضرر فی االسالم                                               



.را محکوم می نامند -بالفتح -را حاکم، و دلیل مفسر -بالکسر -دلیل مفسر: نکته اول  

ورده شد همگی در جایی بودند که دلیل حاکم دلیل محکوم را مثالهایی که برای حکومت آ:نکته دوم

اما با ید دانست که گاهی دلیل حاکم دایره موضوع یا محمول را در دلیل محکوم . تضییق می نمود

ال صالة اال »:که دایره ادله احکام صالة مانند« الطواف بالبیت صالة»:مانند.توسعه می دهد

. را توسعه می بخشد« بطهور  

دلیل محکوم می شود، با دلیل [ یا توسعه]دلیل حاکم از آن جهت که موجب تضییق : سومنکته 

اما فرق اساسی این دو آن است که دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را حقیقتا . وارد، شباهت دارد

واز همین رو است که در آن لسان نظارت نسبت به دلیل مورود  -.می نماید[ یا موسع]مضیق 

به لسان تعبد و تنزیل بوده و حقیقی نمی  در دلیل حاکم[ یا توسعه]تضییق  اما .-ضروری نیست

  .باشد

 

 

یعنی از یک طرف،عرف این است که هر متکلمی هنگامی که دو دلیل را : إعداد عرفی نوعی -ب

اینچنن می آورد، یکی را قرینه بر بیان مقصود در دلیل دیگر قرار می دهد و از طرف دیگر 

.، پیمودن شیوه های متداول عرفی استدر مقام تکلم ر متکلمظاهر حال ه  

:اقسام اعداد عرفی  

تخصیص     قرینه قرار گرفتن دلیل خاص نسبت به دلیل عام -الف  

تقیید     مطلقدلیل مقید نسبت به دلیل تقیید  قرینه قرار گرفتن  -ب  

یم االظهر علی الظاهرتقد      قرینه قرار گرفتن دلیل اظهر نسبت به دلیل ظاهر -ج  

 

دلیل مقابل خود می [ یا توسعه]دلیل حاکم و دلیل وارد از آن جهت که هر دو موجب تضییق : نکته

اما فرق اساسی آنها در این است که دلیل وارد حقیقتا موضوع دلیل . شوند، با هم شباهت دارند

.و تنزیل چنین می کند می نماید اما دلیل حاکم به لسان تعبد[ یا توسعه]مورود را تضییق   

 

 



 

[بحث از تعارض مستقر]متعارضین قاعده  تساقط  :حکم دوم  

 

هر گاه تعارض موجود میان دو دلیل بواسطه جمع عرفی برطرف نگردد، تعارض را تعارض 

در این حالت بحث می شود که با توجه به ادله عمومی حجیت خبر واحد، وظیفه . مستقر می نامند

:این اخبار چیست؟ در اینجا پنج فرضیه وجود دارد مکلف در برخورد با  

زیرا میان . این فرضیه محال است.      شارع مقدس، هر دو را حجت نموده است: فرضیه اول

این دو دلیل تکاذب وجود دارد و ممکن نیست که شارع ما را به تبعیت دو دلیل که هر کدام داللت 

.بر کذب دیگری دارد، امر نماید  

. به مفاد آن نیست[ نفس]قانع شدن [ و احراز وجدانی آن دو]جیت دو دلیل به معنای ح: اشکال 

.بلکه تنها به معنای لزوم عمل بر طبق آن دو دلیل می باشد  

مفاد دلیل حرمت منجزیت  -مثال -زیرا . نمی توان به مفاد هر کدام از دو دلیل عمل نمود: جواب

.با یکدیگر قابل جمع نیستند -در عمل –این دو آن و مفاد دلیل جواز، معذریت می باشد و   

 

به این بیان که حجت بودن هر . شارع، هر دو را به نحو مشروط حجت نموده است: فرضیه دوم

این فرضیه نیز محال است زیرا .       کدام از دو دلیل، مشروط به عدم التزام به دیگری باشد

خود را ملتزم به هیچکدام از دو دلیل نمی داند، الزمه آن این است که در حالتی که مکلف ملتزم 

.[ محقق استزیرا در این حالت شرط هر کدام که عدم التزام به دیگری است، .]هر دو حجت باشند

.و از طرفی حجت بودن دلیلین متکاذبین در زمان واحد محال است  

 

ل را که دارای خصوص یکی از دو دلی -[بوسیله ادله حجیت خبر واحد] -شارع، : فرضیه سوم

این فرضیه ثبوتا ممکن است اما اثبات آن نسبت به ادله حجیت خبر .      مزیت است، حجت نماید

نسبت آن به هر دو دلیل [ دراین ادله هیچ مزیتی ذکرنشده است و]زیرا . واحد، ممکن نیست

.مساوی است  

 

این احتمال نیز ثبوتا .      شدحجت نموده با -علی التخییر –شارع، احد الدلیلین را : فرضیه چهارم

.بر آن داللت ندارد[ واحد]ممکن است اما دلیل حجیت خبر   



این فرضیه هم ثبوتا .       شارع مقدس هر دو دلیل را از حجیت ساقط نموده باشد: فرضیه پنجم

له بوسی -دلیلین،[ هر دو یا یکی از]زیرا چنانکه مالحظه شد اثبات حجیت . ممکن است و هم اثباتا

. به هیچ وجه ممکن نبود -ادله حجیت خبر واحد  

   

.قاعده اولی در خبرین متعارضین، تساقط و عدم حجیت است: نتیجه  

 

اگر معتقد باشیم که در دلیلین متعارضین، تنهامدلول مطابقی  ساقط شده و مدلول : قاعده نفی ثالث

.] ن مسأله، نتیجه گرفته می شودنفی حکم ثالث، در مورد آالتزامی بر حجیت خود باقی می ماند، 

تعارض دارد و مدلول « ال تکرم الفیر الفاسق»با خطاب « ال باس بإکرام فقیر الفاسق»: مثال

اما مدلول التزامی آنها که نفی . ساقط می شود -که جواز و حرمت اکرام می باشد -مطبقی هر دو

. می باشد، حجت می باشد –وجوب اکرام : یعنی -حکم ثالث  

 

 

قاعدة الترجیح للروایات الخاوصة: حکم الثالثال  

 

اما یک . همانگونه که پیش از این گفته شد، اصل اولی در دلیلین متعارضین تساقط است:مقدمه

مورد از این قاعده مستثنا است و آن موردی است که تعارض میان دو روایت باشد و یکی از آن 

. باشد -موجود در روایات ترجیح -دو دارای برخی مرجحات  

 

شاید بتوان گفت که مهمترین روایت درمیان اخبار ترجیح، روایت عبد الرحمن بن ابی : نکته

ا»:است که فرمود( ع)عبدهللا از امام صادق  د   إ ذ  ر  ُكم   و  ل ی  ان   ع  یث  د  ل ف ان   ح  ت  ا ُمخ  ُضوُهم  ر  ل ى ف اع  اب   ع  ت   ك 

ا هللاَّ   اف ق   ف م  اب   و  ت  ا و   ف ُخُذوهُ  هللاَّ   ك  ال ف   م  اب   خ  ت  وهُ  هللاَّ   ك  ا ل م   ف إ ن   ف ُردُّ اب   ف ي ت ج ُدوُهم  ت  ا هللاَّ   ك  ُضوُهم  ر   ف اع 

ل ى ار   ع  ب  خ 
ة   أ  امَّ ا ال ع  اف ق   ف م  ُهم   و  ار  ب  ُروهُ  أ خ  ا و   ف ذ  ال ف   م  ُهم   خ  ار  ب  42«ف ُخُذوه أ خ   
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:مرجحات موجود در این خبر  

 

لفت با کتاب موافقت یا مخا -الف  

زیرا با وجود . مقصود از مخالفت دراینجا تعارض غیر مستقر است نه تعارض مستقر:نکته

تعارض مستقر میان روایت و آیه قرآن دیگر بحثی در عدم حجیت روایت نبود و بحث تعارض 

زیرا همه .همچنین مقصود از موافقت با کتاب، صرف عدم مخالفت می باشد. اساسا پیش نمی آمد

.صیل و جزئیات احکام در کتاب الهی نیامده است تا خبر با آن مقایسه شودتفا  

موافقت یا مخالفت با عامه  -ب  

این مرجح تنها در صورتی به کار گرفته می شود که امکان به کارگیری مرجح اول : نکته اول

.وجود نداشته باشد  

لذا . فت با اخبار عامه استآنچه در متن روایت مورد تصریح قرار گرفته است، مخال: نکته دوم

که منشأ روایی ندارند، مرجح  برخی معتقدند که آن مخالفت با آن دسته از روایات اهل سنت 

اخبار، موضوعیت ندارد و  –با توجه به مناسبت حکم و موضوع  –اما حق آن است که . نیست

ت که مرجح واقعی این احتمال تقیه در خبر موافق و عدم احتمال تقیه در خبر مخالف عامه اس

.مخالف با فتاوای عامه نیز وجود دارد یاو این مناط در روایات موافق . است  

 

 

 

قاعدة التخییر للروایات الخاوصة: الحکم الرابع  

 

برخی معتقدند که حتی اگر مرجحی نسبت به یکی از دو خبر متعارض پیدا نشود، یک : مقدمه

دو دلیل می شود و آن أخبار تخییر است که ما دلیل خاص عمومی وجود دارد که مانع از سقوط 

.را در عمل به یکی از دو خبر مخیر می نماید  



باشد که ( ع)امام صادق  شاید مهمترین روایت در میان اخبار تخییر، روایت سماعة از: اول نکته

أ ل ُتهُ »: فرمود ن   س  ُجل   ع  ل ف   ر  ت  ه   اخ  ل ی  ن   ع  ُجال  ن   ر  ل   م  ین ه   أ ه  ر  أ   ف ي د  ا م  ُهم  ال  یه   ك  و  ا ی ر  ُدُهم  أ ُمرُ  أ ح  ه   ی  ذ   ب أ خ 

رُ  و   خ  اهُ  اآل  ه  ن  هُ  ی  ن  ف   ع  ی  ن عُ  ك  ُئهُ  ق ال   ی ص  ج  تَّى ُیر  ل ق ى ح  ن   ی  ب ُرهُ  م  ة   ف ي ف ُهو   ُیخ  ع  تَّى س  ل ق اهُ  ح    43«ی 

ة   ف ي ف ُهو  »استدالل به روایت مذکور در گرو آن است که فقره : نکته دوم ع  تَّى س  ل ق اهُ  ح  به معنای « ی 

وجود دارد آن بیان عدم  -در معنای روایت -حال آنکه احتمال دیگری نیز. تخییر در عمل باشد

بنا بر  –لذا [. و اذا جاء االحتمال بطل االستدالل.]است( ع)لزوم فحص فوری و یافتن سریع امام 

انجام می و به آنچه پیش از رسیدن دو خبر مکلف باید هر دو خبر را نادیده گرفته  -این احتمال

.داد، عمل نماید   

  

 

 

 التعارض بین االوصل  العملیة

 

و اساسا تعارضی ]گاهی اوقات یک اصل عملی نسبت به اصل عملی دیگر وارد می باشد : مقدمه

برائت شرعی که بر اشتغال عقلی مستفاد از قاعده حق الطاعة، : مانند.[ میان آن دو وجود ندارد

اما [. است، منتفی می سازد« عدم ورود ترخیص»و بخشی از موضوع آن را که ]وارد بوده 

بعضا دیده می شود کهمیان برخی اصول عملیه تعارض وجود دارد که در اینجا به بررسی دو 

:نمونه از این موارد می پردازیم  

حیض پاک شده  شک در حرمت زنی که از: مانند. برائت و استصحاب تعارض میان : مورد اول

چنانکه مالحضه می شود در اینجا استصحاب حرمت نزدیکی با برائت، . اما غسل ننموده است

. بحثی نیست که در اینجا استصحاب مقدم می شود.      تعارض دارد  

:در رابطه با وجه تقدم استصحاب، دو نظریه وجود دارد  

« عدم الیقین»ر موضوع دلیل برائت زیرا د. دلیل استصحاب بر دلیل برائت حاکم است: وجه اول

است ناظر به دلیل برائت بوده و آن را « ابقاء یقین»اخذ شده است و از آنجا که لسان استصحاب 

.ملغی می سازد  
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شمول دلیل استصحاب نسبت به محل نزاع، اظهر واقوی از شمول دلیل برائت می : وجه دوم

: مانند. قض یقین، به صورت ابدی آمده استزیرا در برخی ادله استصحاب، حکم به عدم ن. باشد

«و ال ینقض الیقین بالشک ابدا»  

 

.در این موارد اصل سببی مقدم می گردد.      تعارض میان اصل سببی و اصل مسببی: مورد دوم  

چنانکه در بحث استصحاب گذشت، مرحوم شیخ اعظم وجه تقدم اصل سببی را حکومت آن : نکته

  .دبر اصل مسببی می دانستن

 

لتعارض بین االدلة المحرزة و االصول العملیةا  

 

(:اصول عملیه)اقسام تنافی میان ادله محرزه و ادله غیر محرزه   

اساسا تعارضی در میان نبوده ]تنافی میان اصل عملی و دلیل محرز قطعی      در این حالت  -الف

.قطعا دلیل محرز نسبت به اصل عملی، ورود دارد[ و  

در این حالت نیز قطعا دلیل  (       اماره)لی و دلیل محرز غیر قطعی یان اصل عمتنافی م -ب

. اما در رابطه با وجه تقدم اختالف وجود دارد. محرز مقدم است  

 

:وجه تقدم اماره بر اصل عملی  

زیرا مقصود . وارد بر دلیل حجیت اصل عملی است، [سیره عقالء: مانند]دلیل حجیت اماره  -الف

و با  .]می باشد« عدم الحجة»که در موضوع دلیل اصل عملی اخذ شده است، « العلم عدم»از 

[یل به وجود الحجه می شوددتب آمدن اماره عدم الحجة  

دلیل حجیت اماره حاکم بر دلیل اصل بوده و اماره را جانشین آن قطع موضوعی می نماید که  -ب

.در موضوع دلیل اصل اخذ شده بود  

 

 

العالمینو الحمد هلل رب   


