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 يعربمقاالت 



 

 

 

 االستصحاب في الشبدات الحكمية
  

 * حسن النظري                 

 

 
 نبذم

هذه المقالة تبحث عن التفصيل في جريان االستصحاب بين الشبهات الحكمية و 
 .;و تتبعه السيد المحقق الخوئي ;الموضوعية الذي ذهب اليه المحقق النراقي

الدالة علی حجية االستصحاب الن  هذا التفصيل لم ينشأ عن قصور الروايات 
عموم التعليل الوارد في صحيحة زرارة يشمل الشبهات الموضوعية و الحكمية علی 
السواء، بل منشأ التفصيل هو شبهة التعارض بين استصحاب بقاء المجعول و 

و  ;و المحقق الخراساني ;استصحاب عدم جعل الزائد. اجاب عنها الشيخ االنصاري
عمقها بالصياغة الجديدة حتی ترفع عنها  ;و لكن السيد الخوئي ;يالمحقق النائين

االشكاالت المطروحة من جانب هؤالء االعالم و آخر من طرح الشبهة وحل ها 
 .;الشهيد الصدر

 

جريان  ،الشبهات الموضوعية، الشبهات الحكمية ،االستصحاب الرئيسية: المصطلحات

 االستصحاب بين الشبهات الحكمية

                                                           
 استاذ مساعد في معهد الدراسات للحوزة و الجامعة *

 12/6/1390تاريخ تأييد:  25/4/1390 تاريخ  دريافت:

  USUL STUDIES هاي اصوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh فصلنامه تخصصي علم اصول

 Vol. 3, No. 10 , Autumn 2011 1390 پاييز، 10ش، 3س 
   52ـ  7صفحات  
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 المقدمة

ضرورم البحث عن التفصيل في جريان االستصحاب بين الشبدات الحكمية 

 والموضوعية

فييي حجييية االستصييحاب بييين القبييات مطلقييال، والنفييي مطلقييال،  باختلف األصحا

وهييو  ;والتفضيالت المتعددة التي منها التفصيل الذي ذهب اليه المحقق النراقييي

، 1حجية االستصحاب في الشبهات الموضييوعية وعييدمها فييي الشييبهات الحكمييية

وعلی هذا يكون االستصييحاب قاعييدة فقهييية يرجييع اليهييا الشيياغ مطلقييال ميين غييير 

 إلييیفييرق بييين المجتهييد والمقليييد الييذي لييه اليقييين السييابق والشييغ الالحييق بالنسييبة 

فقييط، وينب ييي تحريرهييا الحكم الشرعي، وليس التمسغ بها من وظائف المجتهد 

حينئييذف فييي علييم الفقييه الفييي علييم األصييولل النييه ميين هييذه الجهيية ليييس إال  الحكييم 

الفرعييي الييذي يبي نييه المجتهييد لعاميية المكلفييين فييي كتبييه الفقهييية، النفييس المسييألة 

األصيييولية التيييي بمعونتهيييا يسيييتنبط ذليييغ الحكيييم الكل يييي الفرعيييي، بخيييالف القيييول 

والموضييوعية علييی السييواء ـ كمييا يسييتفاد ميين  بجريانييه فييي الشييبهات الحكمييية

إطييالق لدليية اعتبيياره ـ فتكييون ميين حيييث جريانييه فييي الشييبهات الحكمييية مسييألة 

لصييولية ينب ييي تحقيقهييا فييي علييم األصييولل النطبيياق ضييابط المسييألة األصييولية 

عليه وهو وقوع نتيجتهييا كبيير  فييي قييياس االسييتنباط، وتكييون النتيجيية بعييد ضييم 

والمجتهييد ـ فيخييتم  لمرهييا  دفرعييي المشييترغ بييين المقلييالحكييم ال الص ر  هييو

ل ألنييه بالمجتهد من حيث اليقين السابق والشغ الالحق في الحكم الشرعي الكلي

                                                           
غ في بقاء المجعول الشرعي إن كان ألجل الشغ في سييعة دائييرة المجعييول وضيييقها ميين قبييل . الش1

ميية غ بالشبهة الحكمية، كما اذا كان الشغ في ان  المجعول الشييرعي هييو حرفيسمی هذا الش، الشارع
غ ، وميين المعلييوم لن  هييذا النييوع ميين الشيي وطء الحائض حين وجود الدم فقييط او الييی حييين االغتسييال

فييي الموضييوع ال محالييةل ألن موضييوع الحرميية ال يعلييم لنييه هييو وطء واجييد الييدم او  يسييتلزم الشييغ

ةل المجعييول سييع دودالخارجية بعييد العلييم بحيي رغ من جهة األمووان كان الش .ث الحيضالمحدث بحد

في انقطاع الييدم بعييد العلييم بحرميية الييوطء  غوضيقال فُيعب ر عنه بالشبهة الموضوعية، كما اذا كان الش

 . بعد االنقطاع وقبل االغتسال



 9            الشبهات الحكميةاالستصحاب في 

 

الفرعي كوجوب صالة الجمعة في حال  هو الذي يعتمد عليه في استنباط الحکم

صييول ال يبة الييذي كييان متيقنييال بحدوقييه وشيياكال فييي بقائييه، بعييد إقباتييه فييي علييم األ

ومييين هنيييا يتضيييأ إجمييياالل لن  هيييذا  .ار هيييذا األصيييل فيييي الشيييبهات الحكمييييةاعتبيي

التفصيل تترتب عليه قمرات مهمة في استنباط األحكام، فالبييد  لن يفييرد بالبحييث 

 والتحقيق، ومن هنا نبحث في األمور التالية:

 منشأ هذا التفصيل وتحديد موضوعه. األمر األول: ▪

علی هذا التفصيل والجواب  ;خ األنصاريما لورده الشي األمر ال اني: ▪

 عنه.

 في المقام والنقاش فيه. ;يما ذكره المحقق الخراسان األمر ال الث: ▪

 في المسألة والتحقيق فيه. ;يما اختاره المحقق النائين األمر الراب : ▪

وتعميقه بالصياغة  ;توضيأ مراد المحقق النراقي األمر الخامر: ▪

للدفاع عنه قبال إشكاالت  ;الجديدة من جانب المحقق الخوئي

 األصحاب.

 مالحظات حول الصياغة الجديدة لدفع الشبهات. األمر السادر: ▪

 المشكلة الجوهرية في استصحاب بقاء المجعول. األمر الساب : ▪

التحقيق في حل  شبهة التعارض علی ما ذهب اليه  األمر ال امن: ▪

 .;يد السيد الصدرالشه

 نهاية المطاف في المسألة المبحوث عنها )التحقيق النهائي فيها(. ▪

 تنبيهات حول شبهة التعارض في الشبهة الحكمية. ▪
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  األمر األول:

 منشأ هذا التفصيل في االبحاث األصولية

هييييذا التفصيييييل لييييم ينشييييأ عيييين قصييييور دالليييية الروايييييات الداليييية علييييی حجييييية 

فإن ييه علييی يقييين ميين » :عمييوم التعليييل فييي صييحيحة زرارةاالستصييحابل ألن  

ـ وهييي عييدم  1ظيياهر فييي قاعييدة ارتكازييية ،«وئه وال ييينقض اليقييين بالشييغوضيي

نقييض اليقييين بالشييغ ـ وعلييی هييذا تل ييی خصوصييية الوضييوء فييي جانييب اليقييين 

غيره من األحكام والموضوعات، كمييا تل ييی خصوصييية النييوم فييي  إلیوتتعد   

فتستفاد من عموم التعليل  ،غيره من النواقض األخر  إلیجانب الشغ وتتعد   

حجييية االستصييحاب مطلقييال فييي الشييبهات الحكمييية والموضييوعية علييی السييواء، 

وإنما منشأ التفصيل هو شبهة التعارض بالييذات ـ البييالعرض كمييوارد تعييارض 

صل في لطراف العلم االجمالي ـ بين استصحاب الوجييود والعييدم، ولول ميين األ

وإلييييغ عباراتيييه المحكيييية عييين منييياه   ;لقيييار هيييذه الشيييبهة هيييو المحقيييق النراقيييي

 حول التفصيل بين الشبهات الحکمي ة والموضوعي ة: األحكام

والتحقيق لن  تعارض االستصحابين إن كان في حكييم لو موضييوع واحييد فييال »

، وذلييغ هلصل البييراءة وشييبه إلیعمل بشيءف منهما ويتساقطان، فيرجع يمكن ال

وقلنيييا: إن  األمييير للفيييور، وكن يييا  ،كميييا إذا قيييال الشيييارع فيييي ليلييية الجمعييية: صيييم

متوقفين في إفادته المرة والتكرار، فنقطع بوجييوب صييوم يييوم الجمعيية، ونشييغ 

الخميييس متيقنييين بعييدم ا يييوم  نييفي السبت، وفيه يتعارض االستصحابانل ألن ييا ك

ت، وبعد ورود األميير قطعنييا بتكليييف بوقوع التكليف بصوم يوم الجمعة والالس

صوم يوم الجمعة وشككنا في السبت، وهذا الشغ مستمر من حين ورود األمر 

                                                           
هذه القاعدة وإن كانت ارتكازية عند العقالء، ولكن تطبيقها علی االستصحاب كان بالتعبد بدالليية  .1

 الروايات.
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إلی يوم السبت، فنستصحب عدم التكليف يوم السبت بالصوم، وكذا يقطييع يييوم 

وجييوب الصييوم،  إلييیالتكليييف  الجمعيية بالصييوم ويشييغ فييي السييبت فيستصييحب

 لن قال: إلیفيحصل التعارض... 

 إلييیإنه إذا ُعلم لن  الشييارع لميير بييالجلوس يييوم الجمعيية، وعلييم لنييه واجييب      

قول:كان عدم التكليييف بييالجلوس قبييل يييوم نيعلم وجوبه فيما بعده، فالزوال، ولم

علم بقيياء ذلييغ الزوال وبعده معلومال قبل ورود لمر الشارع، و إلیالجمعة وفيه 

العييدم قبييل يييوم الجمعيية، وعلييم ارتفاعييه والتكليييف بييالجلوس فيييه قبييل الييزوال، 

وصار بعده موضع الشغ، فهنا شغ ويقينان، وليييس إبقيياء حكييم لحييد النقيضييين 

 1.«لولی من إبقاء حكم اآلخر

وهييذا الكييالم وإن دلا بظيياهره علييی عييدم حجييية االستصييحاب فييي الشييبهات 

إليه منع الحجييية  2سواء كانت تكليفية لو وضعية، ومن هنا نسبالحكمية الكلية 

ح فييي المسييتند حييول استصييحاب نجاسيية مييا جففتييه الشييمس،  مطلقال، إال  لنه صيير 

بالتفصيل بين األحكام الوضعية والتكليفية حيث قييال فييي جييواب ميين لورد علييی 

 االستصحاب المذكور ما هذا نصه:

مور الشرعية علی قسييمين: لحييدهما مييا وتحقيق المقام وتوضيحه: لن  األ»... 

يمكن لن يكون المقتضييي لقبوتييه مقتضيييال لييه فييي الجمليية إلييی وقييتف كييالوجوب 

 إلييیيومييال لو تحريمه ساعة لو والحرمة ونحوهمال فإنه يمكن إيجاب شيءف لو 

.  زمان لو مع وصفف

وقانيهما: ما ليس كذلغ، بل المقتضي لقبوته يقتضي وجوده فييي الخييار ، 

جييد فيييه، اليرتفييع إال  بمزيييل، وبتقرييير آخيير: لحييدهما: مييا يمكيين وجييوده فإذا و

                                                           
 . 762، م2  ، فرائد االصولاالنصار ، ل راجع: 239م االحکام،مناهقالنراقي، . 1

 .36م  ،3   ، مصباح األصولالواعظ الحسيني،  .2
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ال وقانيهما: ماال يوجد في الخار  إال  بقيد، فيكون باقيال حتی يزيلييه  م ي یل ومقيد 

مزيل، وذلييغ كالملكييية، فييإن  البيييع مييقالل سييبب للملكييية المطلقيية، فييال يييزول إال  

سيياعةف، بمعنييی لنييه ليييس كييذلغ  بمزيييل، وال يمكيين لن يكييون سييببال للملكييية فييي

 1.«شرعال وإن لمكن عقالل 

ح فييي العوائييد بييأن  جعييل األحكييام الوضييعية كالوالييية والقضيياوة  وهكذا صيير 

 2.مزيل إلیونحوهما من األشياء التي يحتا  رفعها 

وكييييف كيييان يسيييتفاد مييين هيييذه العبيييارات المحكيييية عييين منييياه  األحكيييام، لن  

، وشغ فييي وجوبييه بعييد الييزوال زوال يوم الجمعةالشارع إذا لمر بالجلوس إلی 

استصحاب وجوبييه مييع استصييحاب عييدم وجوبييه الييذي كييان متيقنييال قبييل  تعارض  

تكليييف  إلييیاألمر بالجلوس في يوم الجمعة، وعلی هذا يحصل لنييا شييغ بالنسييبة 

ما بعد الزوال ومتيقنان، لحدهما: وجوب الجلوس القابت قبل الزوال، وقانيهما: 

جلييوس القابييت قبييل يييوم الجمعيية، فاستصييحاب الوجييود يعييارض عييدم وجييوب ال

التفصيييل بييين الشييبهات الحكمييية التكليفييية  إلیاستصحاب العدم، ومن هنا ذهب 

 والشبهات الموضوعية التي ال يجري فيها استصحاب العدم.

 

 األمر ال اني:

                                                           
 .55م  ،1   ،مستند الشيعةالنراقي،  .1

وكذا الحال في األمور الشرعية من االحكام التكليفية والوضعية، فإن  منها »نم عباراته  غوإلي  .2
 .اليقتضي وجوده في زمييان بقائييه فييي آخيير لييوال المزيييل، ومنهييا مييا يقتضيييه فييال يرتفييع اال  برافييع ما

والملكييية والرقي يية : كييالوجوب والتحييريم ونحوهمييا، والقيياني: كالطهييارة والنجاسيية والحييدث  فيياالول

ولمقالها، فإن  وجوب الشيييء فييي زمييان لو حييال لو حرمتييه ال يقتضييي بقيياء الوجييوب او الحرميية فييي 

زمان آخر لو حال آخر، وإن لم يطرل مزيل ورافع، بييل يمكيين لن يكييون المتحقييق لوالل هييو الوجييوب 
ها فييي زمييان بعييده لييوال المقيد، بخالف الطهارة ولمقالها، فإن  وجودها في زمان كاف في ايجاب بقائ

... وهييذا  .وكذا النجاسة والملكية ونحوهما ورود الرافع عليها، وال يمكن لن يتحقق لوالل محدودال بحدٍّ

قييم إنييه يظهيير الفييرق بييين هييذين  ،العلم حاصل من تتبييع األدليية والفتيياوي واسييتقراء جزئيييات المييوارد
صييحابه مطلقييال وبعييد وجييوده ال يعارضييه القسمين في االستصحاب، فإن  ما كان من القيياني يمكيين است

 (.212م عوائد االيام،النراقي، ) «استصحاب...
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 علی هذا التفصيل والجواب عنه ;ما أورده الشيخ األنصاري

حيث يعتقد لن  منشأ  ;هذا التفصيل هو معاصره الشيخ األنصاريلول من ناقش 

تيييييوهم التعيييييارض هيييييو اخيييييتالط اللحييييياظين فيييييي جانيييييب استصيييييحاب الوجيييييود 

واستصييحاب العييدمل إذ حييين يجييري استصييحاب الوجييود لييوحظ الوجييود لمييرال 

مستمرال والزمان ظرفال لييه، وحييين يجييري استصييحاب العييدم لييوحظ الوجييود فييي 

غييير الوجييود فييي القطعيية األخيير  منييه، فيؤخييذ بوجييوب كل قطعيية ميين الزمييان 

اليييزوالل إذ هيييو متييييقان ويحكيييم بالعيييدم بالنسيييبة إليييی وجوبيييه بعيييد  إليييیالجليييوس 

الزوال، ومن هنا يعترض علييی هييذه الشييبهة بمييا حاصييله: لن  الزمييان فييي مقييال 

ييا ظرفييال،  ييا قيييدال للحكييم لو موضييوعه، وإم  وجوب الجلييوس إلييی الييزوال يؤخييذ إم 

ول يالحظ لن  وجوب الجلييوس المقيييد بكونييه إلييی الييزوال ي يياير تمامييال وعلی األ

وجيييوب  الجليييوس المقي يييد بكونيييه بعيييد اليييزوال، فيييال مجيييال الستصيييحاب وجيييوب 

الجلوس، ألنا التقييد بالزمان يوجب تعدد الموضوع ومباينة المتيقن للمشييكوغ، 

 إلييیقيييد نعم يجري استصحاب العييدم األزلييي المطلييقل ألن  وجييوب الجلييوس الم

مييا بعييد  إلييیالزوال وحييده، ولييم ينقضييه بالنسييبة  إلیالزوال نقض العدم المطلق 

اليييزوال، حييييث لن  انتقييياض العيييدم المطليييق بيييالوجود المقييييد ال ييييالزم انتقاضيييه 

مييا بعييد الييزوال،  إلييیالمطلييق، فييإذا شييككنا فييي عييدم التكليييف بييالجلوس بالنسييبة 

الزميييان قييييدال للحكيييم لو هيييذا إذا فيييرض  ،يمكننيييا لن نجيييري استصيييحاب عدميييه

ا إذا فييرض ظرفييال، فييال يمكيين جريييان استصييحاب العييدم األزلييي  الموضوع، ولم 

المطلييق، النتقاضييه بييالوجود المطلييق، بييل يجييري استصييحاب الوجييودي، ففيمييا 

يجري استصحاب العدم ال يجري استصحاب الوجود، وفيما يجري استصحاب 

ييم إشييكال الشيييخ ويمكن ،الوجود ال يجري استصييحاب العييدم المطلييق نييا ان نلخ 

 :;األنصاري
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بأن  الزمان تارة يالحظ قيدال للحكم بوجوب الجلوس لو لمتعل قييه، وعلييی هييذا 

وجوب الجلوس المقيد بكونه إلی الزوال، ي يياير وجييوب الجلييوس المقيييد بكونييه 

بعده، فال مورد الستصحاب الوجوب لليقين بارتفاع ما علم وجييوده والشييغ فييي 

  يالحييظ ظرفييال لوجييوب الجلييوس، فييال يجييري استصييحاب حدوث غيره، واخر

الوجييود المييردد بييين كونييه قطعيية ميين الزمييان لو لزيييد  إلييیالعييدم، إذ هييو انقلييب 

منهييا، فيييحكم بجريييان استصييحابه وحييده، وبعبييارة واضييحة إن  الشييارع إذا لميير 

زوال الجمعة، فإن كييان الزمييان ظرفييال للوجييوب لو متعل قييه جيير   إلیبالجلوس 

وجوده ال العدمل النتقاضه بالوجود المطلق، وإن كان قيدال للحكييم لو  استصحاب

متعل قه فيجري استصحاب العييدم ال الوجييود، ألنا انتقيياض عييدم وجييود المقيييد ال 

 1.يستلزم انتقاض المطلق

 ;هييذا ولكيين ينيياقش فيمييا لورده علييی شييبهة التعييارض بييأن  المحقييق النراقييي

يجييري البتالئييه دائمييال بالتعييارض، وهييذه ي ييدعي لن  االستصييحاب فييي األحكييام ال

الدعو  التشمل جريان االستصحابين في جانب الوجود والعييدم حتييی يقييال: إن  

 كل واحد منهما يجري علی فرض دون آخر.

وبعبيييارة لخييير : هيييذا المحقيييق فيييي فيييرض ظرفيييية الزميييان يحكيييم بجرييييان 

لمتييأخر استصحاب عييدم وجييوب الجلييوس المقيييد بييالزوال بالنسييبة إلييی الزمييان ا

عي  عنه، ومعه اليمكن جريان االستصحاب وجوب الجلوس للتعييارض، وال يييد 

جريييان استصييحاب الوجييود دائمييال حتييی يييرد عليييه لن ييه قييد اليجييري استصييحاب 

، فهييذا الموضييوع الواحييد فييي كييون 2الوجييود، وذلييغ فيمييا إذا لخييذ الزمييان قيييدال 

دال بحييال، فيجييري الزمييان ظرفييال لييم يجعييل لييه حكييم فييي األول المطلقييال وال مقييي

                                                           
 .764، م 2   فرائد األصول،. األنصاري، 1

 .158م  ،الرسائل خمينی،ال .2
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استصحاب عدم الجعل، ومعه ال يمكن جريان استصحاب بقاء حكمييه المجعييول 

 له حال كونه مقيدال للتعارض.

ميين عييدم جريييان االستصييحاب فييي الشييبهات  ;وهييذا نظييير مييا ذكييره الشيييخ

الموضوعية إذا كان الشغ في جانب المفهوم، فييإذا قييال المييولی: لكييرم العلميياء، 

وكان زيٌد عالمييال، فزالييت عنييه ملكيية العلييم، وشييغ فييي وجييوب إكرامييه ميين جهيية 

المتلبس بالعلم  إلیالشغ في شمول مفهوم العالم المنقضي عنه المبدل وانصرافه 

ليس الشغ من جهة األمور الخارجية، بل الشغ نشأ ميين سييعة جعييل وحده، فهنا 

س بالنسييبة لتلييب  الشارع وضيقه، فاستصحاب وجوب إكرامه المجعييول لييه حييال ا

ل جعييل وجييوب الكييرام  كة العلم يتعارض مع استصحاب عدمإلی زمان زوال م 

 له من األول بالنسبة إلی حال انقضاء المبدل.

 األمر ال الث:

 علی التفصيل والجواب عنه ;أورده المحقق الخراسانيما 

إلييی لن  منشييأ تييوهم التعييارض بييين االستصييحابين هييو  يذهب المحقق الخراسان

اختالط النظرة العرفية المسامحية بالنظرة الدق ية العقلية في فرض كون الزمان 

ظرفال القيدالل إذ علی النظييرة األولييی يمكيين جريييان استصييحاب الوجييود، وعلييی 

غييير النظرة القانية يجري استصحاب العدمل ألن  الميياء قبييل زوال ت ي ييره بنفسييه 

ة، ومن هنييا اعتييرض علييی الماء بعد زوال ت يره بنفسه من وجهة النظرة العقلي

ـ القائل بالتفصيل ـ بأن  المرجييع فييي وحييدة الموضييوع وتعييدده  ;اقيرالفاضل الن

 .1هو العرف وهو ير  الموضوع واحدال، فال يجري إال  إستصحاب الوجود

                                                           
خذ ظرفال لقبوت إن  الزمان المحالة يكون من قيود الموضوع وإن لُ : ال يقال»غ نم عبارته: والي .1

 دليله، ضرورة دخل مقل الزمان فيما هو المناط لقبوته، فال مجال إال  الستصييحاب عدمييه.الحكم في 
ا اذا كانت العبرة بنظر فإّنه يقال : نعم، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل، ولم 

الزمان لن  الفعل بهذا النظر موضوع واحد في زمانين قطع بقبوت الحكم له في  يالعرف فالشبهة ف

← 
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 :هذا، ولكن يناقش كالمه

بنيييياءل علييييی المسييييامحة العرفييييية والقييييول بوحييييدة بييييأن  التعييييارض يييييتم  أّوالً:

ال يجييري استصييحاب المجعييول  الموضوعل إذ في مورد نجاسة الميياء المييتمم كيير 

ال، فيقيييع  وهيييو النجاسييية واستصيييحاب عيييدم جعيييل النجاسييية بعيييد صييييرورته كييير 

التعارض بين استصحاب النجاسة السابقة واستصحاب عدم جعلها بالنسييبة إلييی 

 1.حال الكقرة

بأن  إطالق دليل االستصحاب يشمل ما إذا كان الزمان ظرفال لو قيدال  و انياً:

علی السواءل ألن  االطالق اليساوق لحاظ الحاالت المتفاوتة والحكم عليها، بييل 

إنيييه بمعنيييی عيييدم لحييياظ قييييد وحيقيييية طارئييية، وعليييی هيييذا فيييإن  إطيييالق دلييييل 

رفييال لو قيييدال وال يلييزم االستصييحاب يعييم  النظييرين ويشييمل مييا إذا كييان الزمييان ظ

الجمييييع بييييين النظييييرينل إذ االطييييالق هييييو عييييدم لحيييياظ قيييييد اللحيييياظ عييييدم قيييييدف 

وخصوصية حتی يقال: ال يمكن الجمع بين لحاظ عدم كون الزمان قيدال ولحيياظ 

 2.عدم كون الزمان ظرفال 

بأن  فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل االستصحاب يوجييب   ال اً: و

واحدال منهما دائمال، فال يصأ ما قاله من لنه علی فرض الظرفية  لن اليشمل إال  

 3.يشمل لحد اللحاظين، وعلی فرض القيدية يشمل اللحاظ اآلخر

إن  المناقشة القانية تتهافت مع المناقشة القالقييةل ألن  المناقشيية القانييية  اليقال:

                                                                                                                                        
غ فييي بقيياء هييذا الحكييم لييه وارتفاعييه فييي الزمييان القيياني، فييال يكييون مجييال اال  الستصييحاب األول وش

 قبوته.

: فاستصحاب كلي واحد من القبوت والعدم يجريل لقبوت كال النظرين، ويقع التعييارض بييين ال يقال 

لو كان الدليل بمفهومه يعم النظرين، واال  فال يكاد  غ: إن ما يكون ذليقال فإّنه االستصحابين كما قيل.

كفايتتة )الخراسيياني،  يصييأ إال  إذا سييبق بأحييدهمال لعييدم إمكييان الجمييع بينهمييا، لكمييال المنافيياة بينهييا.

 .(410م ،األصول

 .39م  ،3   مصباح االصول،. راجع: الواعظ الحسينی، محمدسرور، 1
 .159م  الرسائل،. راجع: الخمينی، 2

 المصدر.. نفس 3
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تبتنييي علييی تقوم علی قبول إطالق مدلول دليل االستصحاب، والمناقشيية القالقيية 

لن  مدلوليييه يشيييمل دائميييال لحيييد اللحييياظين وال اطيييالق فييييه، وعليييی هيييذا إن قلنيييا 

بالمناقشة القانية فهي متوقفة علی قبييول إطييالق دليييل االستصييحاب الييذي يشييمل 

يشييمل دليييل قشيية القالقيية فهييي تتوقييف علييی لن الكييال اللحيياظين، وان قلنييا بالمنا

حيياظ علييی فييرضف وذاغ اللحيياظ علييی االستصحاب إال  لحد اللحاظين، ال هييذا الل

 فرضف آخر، وهذا يساوق القول بعدم إطالق دليل االستصحاب.

إنا المناقشيية القانييية تقييوم علييی لن  حقيقيية االطييالق عبييارة عيين  يقتتال: ألّنتته

 ;رفض القيود ال لخذها، والمناقشة القالقة تبتني علی ما قاله المحقق الخراساني

من لن  جريان االستصحابين يستلزم الجمع بين اللحاظين في دليل االستصحاب 

 وهو غير ممكن.

ي علييی حقيقيية االطييالق التييي هييي وبعبييارة لخيير : إن  المناقشيية القانييية تبتنيي

رفض القيود، والمناقشة القالقة تتوقف علی ما فرضه صاحب الكفاية من لييزوم 

 الجمع بين اللحاظين علی تقدير كال االستصحابين.

 األمر الراب :

 في المسألة والتحقيق فيه ;ما اختاره المحقق النائيني

ستصييحابين ميين جهيية عييدم لييزوم التعييارض بييين اال إلييی ;ذهب المحقييق النييائيني

 عدم جريان استصحاب عدم الجعل واستدل بوجهين:

يتوقيييف عليييی  ;لن  التعيييارض اليييذي فرضيييه المحقيييق النراقيييي الوجتتته األول:

جريييان استصييحاب الوجييودي والعييدمي معييال، ولكيين اليجييري استصييحاب العييدم 

األزلي في المقامل ألن  العييدم األزلييي هييو العييدم المطلييق الييذي يكييون كييل حييادث 

مسبوقال بييه، وهييذا العييدم المطلييق ـ الييذي هييو نقيييض وجييود كييل  شيييء ـ ينييتقض 

م المطلييق ـ العييدم بوجييود ذلييغ الشيييء، ألن  وجييود كييل  شيييء هييو نقيييض العييد
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فاذا كان العدم االزلي مقطوع االرتفاع، فال يمكن استصييحابه، ولمييا  ، األزلي ـ

فليييس لييه حاليية سييابقة، ألن  هييذا  ،عدم وجوب الجلوس المقيد بكونه بعييد الييزوال

العدم المقيد بديل عن وجوب الجلوس المقيد بكونييه بعييد الييزوال ونقيضييه، فكمييا 

د بكونييه بعييد الييزوال ونقيضييه، فكمييا لن  وجييود لن  وجييود وجييوب الجلييوس المقييي

وجوب الجلوس المقيد ال يمكن لن يتحقق قبل الزوال، فكذلغ عدم ذلييغ الوجييود 

المقييييد نفسيييه لو موضيييوعهل حفظيييال لوحيييدة رتبييية النقيضيييين، فُيسيييتنت  لنا العيييدم 

األزلي المطلق إنتقض بواسطة وجود وجوب الجلوس إلی الزوال والعدم المقيد 

يمكيين تحققييه قبييل الييزوال، فييال يجييري استصييحاب العييدم زوال العييد الييبكونييه ب

 1.األزلي حتی يتعارض

 ويرد عليه:

ت اير الطبيعة المقيدة، فكما لنا الطبيعة المطلقة لها عدم  المطلقة لنا الطبيعة

لزلي، فكذلغ للطبيعة المقيدة عدم لزلي، ألن  كل حادث مسبوق بالعييدم األزلييي، 

والشغ فييي لن  انتقيياض العييدم األزلييي فييي كييل  قضييية يحصييل فييي ضييوء وجييود 

مها موضوعها، فالقضية التي كانت الطبيعة المطلقة موضوعال لهييا، ينييتقض عييد

األزلي بوجييود موضييوعها المطلييق، ولكيينا القضييية التييي كانييت الطبيعيية المقياييدة 

موضوعال لها ينتقض عدمها األزلي بوجود موضييوعها المقيييد، وعلييی هييذا فيمييا 

يوجييب انتقيياض العييدم األزلييي الييزوال ال إلييیلييوس نحيين فيييه وجييود وجييوب الج

المقيييد بكونييه بعييد الييزوال، سييواء كييان إلييی الييزوال قيييدال للحكييم لو  إلييیبالنسييبة 

الموضييوع لو كيييان ظرفييال، نعيييم ليييو كييان بعيييد اليييزوال ظرفييال لوجيييوب الجليييوس 

المشكوغ، ولم يكن قيدال للحكييم لو الموضييوع، فالعييدم األزلييي لوجييوب الجلييوس 

 الييزوال، خصوصييال إذا إلييیبعد الزوال ينييتقض قهييرال، لوجييود وجييوب الجلييوس 

                                                           
 .165م  ،4   ،فوائد األصولالکاظمی الخراسانی، . 1
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الييزوال ليضييال ظرفييال القيييدال للحكييم لو الموضييوع، وميين هنييا البييد  ميين  إلييیكييان 

ميين لن يكييون  ;التفصيل في جريان لصالة العييدم التييي قييال بهييا المحقييق النراقييي

الزمان ظرفال للمستصحب في ظرف اليقين والشغ جميعال، ومييا يكييون قيييدال ففييي 

العدميل النتقاض العدم األول اليجري إال  األصل الوجودي، واليجري األصل 

المستصييحب  عجري استصحاب الوجود للقطييع بارتفييابالوجود، وفي القاني ال ي

وانتفائييه بانتفيياء القيييد لعنييي: الزمييان الكييذائي، فاليجتمعييان فييي مييورد حتييی يقييع 

التعييارض بينهمييا، بييل البييدا ميين لن ينظيير فييي دليييل المستصييحب ولن ييه هييو لخييذ 

اليجري إال  استصحاب الوجود، لو قيييدال لييه  الزمان فيه ظرفال للمستصحب حتی

 حتی اليجري إال  استصحاب العدم.

هييذا هييو الوجييه األول الييذي يسييتفاد ميين عبييارات فوائييد األصييول ـ للشيييخ 

 ـ والجواب عنه في إطار صياغة استدالله. ;المحقق الكاظمي الخراساني

وغ لن  المعتبيير فييي االستصييحاب هييو اتصييال زمييان المشييك الوجتته ال تتاني:

بييالمتيقن ـ الاتصييال زمييان الشييغ بيياليقين ـ وفييي استصييحاب عييدم الجعييل ليييس 

المشكوغ فيه متصالل بالمتيقنل الن المتيقن اآلخر فصييل بينهمييا، ففييي الشييغ فييي 

حرمة الوطء بعد انقطيياع الييدم يوجييد المتيييقن األول وهييو عييدم الحرميية، ويوجييد 

ل بييالمتيقن القيياني دون ليضال المتيقن القاني وهو الحرميية، والمشييكوغ فيييه متصيي

عييدم نجاسيية  األول، فيجري استصحاب الحرمة دون غيرها، نظير ما إذا علمنا

، قم  علمنا بنجاسته، قم   عييدم  الستصييحاب شککنا في نجاسته، فهنا المجييال   شیءف

النجاسييية النفصيييال المشيييكوغ فييييه عييين المتييييقان، فيجيييري استصيييحاب النجاسييية 

جهة الكبر  ـ وهي عدم اعتبييار اتصييال  بالمعارض، وهذا الوجه وإن كان من

زمييان نفييس الشييغ بزمييان اليقييين نفسييه ـ صييحيحال، ولكيين مييا لورده ميين جهيية 

الص ر  فيرُد عليه بأنا زمان المشكوغ فيه متصل بزمان المتيييقن، ألن اليقييين 
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بعدم جعل الحرميية واليقييين بالحرميية مجتمعييان معييال فييي زمييان واحييد، فلنييا يقييين 

ما بعد االنقطاع في زمان، ويقين بالحرمة حال رؤييية الييدم، بعدم جعل الحرمة ل

وشغ في الحرمة بعد االنقطاع، ومن المعلوم لن  اليقين بالحرمة حال  رؤية الدم 

اليوجب نقض اليقين بعدم جعل الحرمة لما بعد االنقطاع، وبعبارة واضحة: لنا 

يقييين بجعييل يقييين بعييدم جعييل الحرميية لمييا بعييد االنقطيياع، وفييي نفييس الوقييت لنييا 

 ال بأحدهما. ينالحرمة قبل االنقطاع، والمشكوغ متصل بكلف من اليقين

 

 األمر الخامر:

وتعميقه بالصياغة الجديدم من جانب المحقق  ;توضيح مراد المحقق النراقي

 صحابللدفاع عنه قبال إشكاالت األ ;الخوئي

عليهيييييا إن  العبيييييارات السيييييابقة إن لخيييييذنا بظاهرهيييييا فييييييمكن ان يعتيييييرض 

 ;باالشكاالت التي سييتأتي خالصييتها، ولكيين يمكيين تفسييير مييراد المحقييق النراقييي

 صحاب.ه الشكاالت التي لوردها عليه األيدفع عنه هذ ،يبنحو فن  

مرحليية الجعييل، وهييي  إحتتداهما:لن  الحكم الشرعي له مرحلتان:  بيان ذل :

جعل الحكم علی نه  القضية الحقيقية، فيفترض الشارع كل  القيود التييي تييرتبط 

لحيي  لالنسييان المسييتطيع ابالحكم ويجعل الحكم مرتبطال بها، مقالل يجعييل وجييوب 

من حيث المال وصحة البدن وعدم سد  الطريق، وحين نالحظ هييذا الجعييل نجييد 

ييا شيي ، وميين هنييا كلم  غ فييي بقائييه وال ائييه، يجييري استصييحاب بقائييه لن ه لمر فعلي 

 بالاشكال.

فالنجاسة مجعولة للميياء المت ي يير،  :مرحلة المجعول والحكم المنشأ انيتدما: 

هييا لمطلييق الميياء المت ي يير ولييو زال ت ي ييره ميين نفسييه، لو للميياء  ولكيين لييم يعلييم لن 

لجعييل ليضييال المت ي ر بييالت ي ر الفعلييي، وكل مييا كييان المجعييول مييوردال كييذلغ، كييان ا
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مييرددال بييين األقييل واألكقيير. ألن  جعييل النجاسيية للفتييرة القصيييرة معلييوم وللفتييرة 

 الضافية مشكوغ، فيحكم باستصحاب عدم الجعل الزائد.

 ;وعلی هذا المبنی من التمييييز بييين الجعييل والمجعييول، جعييل السيييد الخييوئي

الشييغ فييي الحكييم الشييرعي  فييي صييياغة جديييدة وهييي: إن   ;كالم المحقق النراقييي

تارة يرتبط بمقام الجعل، ولو لم يكن المجعول فعليالل لعدم تحقق موضييوعه فييي 

الشارع القصام في الشريعة ـ ولو لم يكن الحكييم جعل الخار ، كما إذا علمنا 

بيييه فعلييييال، لعيييدم تحقيييق القتيييل فيييي الخيييار  ـ فشيييغ فيييي بقائيييه فييييحكم بجرييييان 

: 7الكيييالمل ألن يييه ميييع وجيييود إطيييالق قوليييهاستصيييحابه، وهيييذا خيييار  عييين محيييل  

ييد» ، المجييال لهييذا االستصييحاب، ولخيير  «يييوم القياميية إلييیحييالل 9حييالل محم 

دائييرة المجعييول ميين حيييث  إلييیوالشييغ فييي بقائييه يرجييع إمييا  ،يييرتبط بييالمجعول

حين وجود الدم لو حييين  إلیكأن نعلم لن  حرمة وطء الحائض السعة والضيق، 

فييي الموضييوع، ألن ييا  غزم الشوال يخفی لن  هذا النوع من الشغ يستل ،لاالغتسا

حين قبييل  إلیوجود الدم لو  حين إلیالنعلم لن  موضوع الحرمة هل هو الوطء 

غ هنا ينشأ عمييا جعلييه الشييارع سال، ولو لم يكن الدم، ومن المعلوم لن  الشاالغت

ا إلی األمور الخارجية بعدويسمی بالشبه العلم بحييدود المجعييول  ة الحكمية، ولم 

من جهة السعة والضيييق ميين جانييب الشييارع، كييان شييككنا فييي انقطيياع الييدم بعييد 

العلم بعدم حرمة الوطء بعد االنقطيياع وقبييل االغتسييال، ويسييمی هييذا النييوع ميين 

في مجعييول الشييارع ميين  بالشبهة الموضوعيةل ألن  الشغ في االنطباق ال غالش

 جهة السعة والضيق.

كمييية إن كييان الزمييان فيهييا مفييردال للموضييوع وكييان الحكييم ففي الشبهات الح

انحاللييييال، فيييال يمكييين جرييييان االستصيييحاب، وإن قلنيييا بجريانيييه فيييي الشيييبهات 

ه ينحيييل الحكيييم بتعيييداد لفيييراد  الحكمييييةل ألن  الزميييان يفيييرد الموضيييوع، وبتفيييرد 
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حيييث تنحييل  الحرميية  الموضوع في طول الزمان، کما في حرمة وطء الحييائض

آخييره، فييال يمكيين جريييان استصييحاب  إلييیها في طول زمن الحيييض وطئ بتعداد

وطء بعيييد انقطييياع اليييدم وقبيييل االغتسيييالل الن هيييذا الفيييرد  إليييیالحرمييية بالنسيييبة 

الخييام لييم نعلييم حرمتييه حتييی ُتست صييحب، ولييو قلنييا بجريييان االستصييحاب فييي 

انقطيياع الييدم كانييت  إلييیاألحكام الكلية، نعم األفراد المفروضة من لول الحيض 

ا باالمتقال وإمييا بالعصيييان، وإن لم يكيين متيقنة الحرمة، ولكن سقطت حرمتها إم 

ال حيييث لن   دال ولم يكن الحكم انحالليال كنجاسة الماء القليييل المييتمم كيير  الزمان مفر 

ال ليضييال النجاسة حكم واحد من لول حدوقها إلی زوالها، والماء القليل المتم م كيير 

د فييي طييول الزمييان عرفييال، فييال يجييري االستصييحاب فييي هييذا القسييم واحيي ءف كشي

البتدائه بالمعارض، فإذا شغ في بقاء نجاسة الماء المت ير بعد زوال ت يره فلنييا 

يقين متعل ق بالمجعول ويقين متعل ق بالجعل، فإذا الحظنييا جانييب الجعييل فيجييري 

إذا القدر المتيييقن استصحاب عدم جعل النجاسة للماء المت ير بعد زوال الت ير، 

هو جعلها للماء المت ير وحده، الللماء المت ييير مطلقييال، ولييو زال ت يييره، فيكييون 

الجعييل ميين قبيييل دوران األميير بييين األقييل واألكقيير، فيؤخييذ  إلييیالمقييام بالنسييبة 

 1.لباألقل لكونه متيقنال ويحكم بجريان لصل البراءة في األكقر لكونه مشكوكا

في إطار هذا التقريييب التييرد عليييه ; لمحقق النراقييخفی لن  جعل كالم اوال

 المناقشات التالية:

من لن  الزمان ان كان مفردال، فال معنی  ;ـ ما لورد عليه الشيخ األنصاري1

الستصييحاب الحكييم والمجعييول، وإن كييان ظرفييال فاليمكيين جريييان استصييحاب 

 2.العدم

                                                           
 .38-36م   ،3   ،مصباح األصول: الواعظ الحسيني، .  راجع1

 .764، م 2   فرائد األصول،. األنصاري، 2
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والجييواب عنييه: إن  الزمييان ظييرف والمستصييحب هييو عييدم الجعييل الزائييد، 

 العدم بقاء المجعول.

 فيقع التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد.

نفسييه ميين لن  االستصييحاب البييدا ميين اتصييال  ;ـيي مييا لورد المحقييق النراقييي2

استصحاب عدم الجعل الزائد الاتصييال  إلیزمان الشغ بزمان اليقين، وبالنسبة 

بين الزمانينل ألن  اليقين بعدم الجعل األزلي يفصل بينه وبين الشغ زمان قالث 

 1.وهو زمان العلم بالنجاسة حين فعلية موضوعها

استصييحاب عييدم الجعييل ليييس هييو عييدم وجوابه: لن  المستصحب فييي جانييب 

المجعييول بييل عييدم الجعييل الزائييد، وهييو مشييكوغ ميين لول الشييريعة، وعلييی هييذا 

يتصل زمييان اليقييين بعييدم الجعييل الزائييد بزمييان الشييغ فيييه، وبعبييارة لخيير : إنا 

وجوب الجلوس قبل زوال الجمعة ـ في المقال السابق ـ يتصل زمان الشييغ فييي 

عييدم  إلييیيييث لن  يييوم الخميييس لنييا يقييين بالنسييبة جعييل الزائييد بزمييان اليقييين، ح

الجعل الزائد المرتبط ببعد الزوال، فزمييان الشييغ لعييدم  إلیالجعل وشغ بالنسبة 

 الجعل الزائد يتصل بزمان اليقين بعدم الجعل.

ميين لن  استصييحاب عييدم الجعييل فييي نفسييه  ;ـيي مييا لورده المحقييق النييائيني3

، ألن جعييل األحكييام ليييس إال  إنشيياءها اليجريل لعييدم ترت ييب األقيير العملييي عليييه

وإنشيياء الحكييم مييع فييرض العلييم التعبييدي بييه ليييس موضييوعال ل قيير الشييرعي لو 

مييا اآلقيييار عقليييية كانيييت لو  العقلييي مييين وجيييوب الطاعيية وحرمييية المعصيييية، وإن 

المجعول، وعلی هذا لو فرضنا العلم الوجداني لو التعبدي  یشرعية، تترتب عل

 2.لمجعول، لم يحكم العقل بوجوب الطاعةبالجعل، من دون تحقق ا

                                                           
 .443، م4  فوائداالصول،. راجع: الکاظمي الخراساني، 1

 .445، م4  فوائد األصول،. الکاظمي الخراساني،  2



   1390 پاييز/  10شماره /ياصول يهافصلنامه پژوهش    24

 

إن  المنجزييية لقيير للجعييل والموضييوع معييال، مييقالل وجييوب الحيي   والجتتواب:

يترتب علی جعل وجوبه وتشريعه وتحقق موضييوعه ـ وهييو المسييتطيع ـ معييال، 

ين  فالجعل يكون قابالل للتنجيز لد  تحقق موضوعه، فأي  جزء من هذين الجييزء 

 انتفی باالستصحاب، يرتفع تنجيز وجوب الح .

في مجلس درسه من لنا  ;حقق الخوئيعلی الم ;ـ ما لورده الشهيد الصدر4

زوال الجمعيية او  إلييیإستصحاب عدم جعل الوجوب في مقال وجييوب الجلييوس 

باحيية عدم جعل النجاسة في المقال السابق، معارض باستصييحاب عييدم جعييل ال

لو الطهارةل للعلم الجمالي بتشريع لحدهما من جانب الشارع بعد انتهاء عصر 

 1.صحاب بقاء المجعول بال معارضالتشريع، فيجري است

 والجواب عنه بالوجوه التالية:

للعلم  للن  استصحاب عدم جعل الحلي ة لو الرخصة المجال له الوجه األول:

 بانتقاضه في ضوء تشريعات األحكام اللزامية تدريجال فييي صييدر السييالم، فييال

وإن كانت  ءالرخصةل ألن  جميع األشيا وليجري استصحاب عدم جعل الباحة 

علی الباحة والترخيم، ولكن نعلم بانتقاضها بتشريع الواجبات والمحرمييات، 

 فالمجال ألجل عدم جعل الحلية عليه لو الرخصة.

يعييارض استصييحاب عييدم ن استصحاب عدم جعل الحلييية الإ الوجه ال اني:

جعل الحرمةل لمكان التعبييد بكييلف ميين األصييلين وعييدم تنافيهمييا، ألن  التعييارض 

بينهما إما من جهة تنافي مدلولها مع قطع النظر عن المخالفة القطعييية العملييية، 

ييا ميين جهيية فال يمكن التعبد بالمتنييافيين، فيقييع التعييارض بينهمييا وي تسيياقطان، وإم 

ألصييليين النييافيين فييي لطييراف ااستلزام العمل بهما المخالفيية العملييية القطعييية، ك

 العلم الجمالي ألن  العمل بهما معال يخالف العلم االجمالي.
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وكال األمرين غير موجود فييي المقييام، لعييدم المنافيياة بييين لصييالة عييدم جعييل 

تضييادان، فييال لييية والحرميية لمييران مالحلية ولصالة عدم جعييل الحرمييةل ألن الح

األصييلين إال  ارتفيياع الضييدين، وال تلييزم المخالفيية العملييية  يلييزم ميين التعبييد بكييال

ليضال، بل تلييزم المخالفيية االلتزامييية كييالحكم بييالتخيير بييين المحييذورين حيييث لن  

ا الحرمة، ال التخيير، ولكن من جهيية العمييل  ا الوجوب وإم  الحكم الواقعي هو إم 

 التلزم المخالفة القطعية.

لن  التعيييارض يقييييع بيييين استصييييحاب عيييدم جعييييل الحرميييية  الوجتتته ال التتتتث:

واستصييحاب عييدم جعييل الحلييية واستصييحاب بقيياء المجعييول فييي مرتبيية واحييدة، 

مين عليييی األصيييل  فييييحكم بتسييياقط كليهيييال ألن  االستصيييحابين األوليييين ليسيييا متقيييد 

استصييحاب بقيياء المجعييول  إلييی القالث حتی يقع التعارض بينهما، وتصل النوبة

بدون لن يكون له معارضل ألن  استصحاب بقائه اليتوقف إال  علی فعلية اليقين 

 والشغ علی فرض وجود الموضوع.

الحكيييم الميييذكور ـ لي حرمييية وطء الحيييائض بعيييد  إليييیوكيييل  مجتهيييد التفيييت 

انقطاع دمها ـ يحصييل لييه اليقييين بحرميية الييوطء حييين رؤييية الييدم، واليقييين بعييدم 

عييل االباحيية فييي الصييدر االول ميين االسييالم، واليقييين بعييدم جعييل الحرميية قبييل ج

اء  ﴿نزول اآلية الشريفة  ِزلُوا النيس  اْعت  ويحصل له الشغ في حرمة الييوطء بعييد  1﴾ف 

عنييد االفتيياء علييی  انقطاع الدم قبل االغتسال، وكل واحد ميين هييذه األمييور فعلييي  

ل القالقة في مرتبيية واحييدة، فرض وجود الموضوع، فيقع التعارض بين األصو

 ويحكم بتساقطها جميعال.

إن  لصالة عدم جعل الحرمة حاكمة علی استصحاب بقاء المجعولل  اليقال:

ألن  الشغ في بقاء الحرمة مسييبب عيين الشييغ فييي سييعة جعييل وضيييقها، فأصييالة 
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بقيياء المجعييول، فييال مجييال  إلييیعييدم جعييل الحرميية توجييب رفييع الشييغ بالنسييبة 

 .الستصحاب بقائه

ألن  المالغ في تقييدم األصييل السييببي هييو كييون المشييكوغ فييي لحييد األصييلين 

لقيييرال مجعيييوالل شيييرعيال ل صيييل اآلخييير، ميييقالل طهيييارة القيييوب الم سيييول بالمييياء 

المشكوغ من حدث الطهارة والنجاسة من آقييار طهييارة الميياء شييرعال، فيياذا حكييم 

، ألن  طهارته ميين الماء يستنت  طهارة القوب ليضال  إلیبأصالة الطهارة بالنسبة 

 رة الماء شرعال.اآقار طه

نعم عدم جعل الحرمة مالزم تكوينال لعدم الحرمة في الخار ، ولكن  التالزم 

، ومن هنا اليحكم بتقييديم لصييالة عييدم جعييل الحرميية كما لشرنا تكويني الشرعي  

 علی لصل بقاء الحرمة.

فييي شييرح مييراده ودفاعييه عيين التفصيييل  ;الخوئي نه المحققهذا حاصل مابي  

في جريان االستصحاب بين الشبهات الحكمية االلزامية والشبهات الموضوعية 

قبييال الشييكاالت التييي لوردهييا األصييحاب فييي المقييام، ألنهييا ربمييا تييورد علييی 

، ;الصياغة السابقة من التفصيل ال الصياغة الجديدة التي بي نها المحقييق الخييوئي

ه الصياغة الجديدة ليضال مناقشات ال لساس لها، وميين هنييا وقد تعترض علی هذ

 البد  من بيانها وإقبات عدم صحتها عبر المالحظات التالية.
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 : األمر السادر

 مالحظات حول الصياغة للتفصيل

قييد يتصييور لن  المقصييود ميين استصييحاب عييدم الجعييل هييو  المالحظتتة األولتتی:

ر لن  الجعل الزائد مساوف استصحاب عدم اللحاظ الزائد حين الجعل، وك  أنه تصو 

لب وااليجاب للحاظ الزائد، فأورد عليه بأن  التقابل بين االطالق والتقييد هو الس

، هذا ولكن  الضدين، فال يمكن استصحاب عدم اللحاظ الزائدلو العدم والملكة ال

المقصود من استصحاب عدم الجعل هييو استصييحاب عييدم الجعييل نفسييه، العييدم 

اللحاظ الزائد، ولو كان المقصود من عدم الجعل هو عدم اللحاظ، الُيشكل عليه 

حتی بناءل علی كون التقابل بين االطييالق والتقييييد هييو التضييادل ألن  استصييحاب 

عيييل إال  عليييی القيييول باألصيييل جعيييدم اللحييياظ الزائيييد اليقبيييت استصيييحاب عيييدم ال

جعلييه، وبعبييارة  إلييیجعلييه، كنسييبة حياتييه  إلييیألنا نسييبة لحيياظ المييولی  لالمقبييت

اُخر : إن  اللحاظ من الشرائط التكوينية للجعل، فال يمكن إقبات عدم الجعل مع 

 استصحاب عدم اللحاظ إال  باألصل المقبت.

عييدم الجعييل الزائييد  قييد يتصييور لنييه المعنييی الستصييحاب المالحظة ال انيتتة:

لعييدم دوران األميير بييين االقييل واالكقيير فييي عييالم الجعييل، بييل يييدور األميير بييين 

ألن  الجعييل الزائييد إن مييا يتصييور فيمييا إذا فييرض جعييل واحييد، ولكيين  لالمتبيياينين

تعلق بالحصم التفصيلية فكأنه جعل النجاسة حييين ت ييير الميياء بعنوانييه، وشييغ 

ون الجعل دائرال بين األقل واألكقر مع التوجه في جعلها له بعد زوال ت ي ره، فيك

لييذاتي الجعلييين مييع غييض النظيير عيين حييدي هما، نظييير مييا يقييال فييي بحييث األقييل 

واألكقر في المتعل قل ألن  جعل وجوب الصالة مييع السييورة وجعييل وجوبهييا بييال 

يهما متباينان، ولكن بلحاظ ذاتي الجعلين، مييع قطييع النظيير عيين  سورة بلحاظ حد 

ون من قبيل األقل واألكقر، ولكن  هذا خالف الفرض، ألن  االطييالق حديهما، يك
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بل الطالق للحصم بعناوينها التفصيلية،  والعموم في مورد الجعل ليس مراةل 

، فاألمر يدور بين جعل علی الجامع بنحييو االطييالق لو همراة لذات الجامع وحد

المتبيياينين ال األقييل لو جعييل علييی الحصيية األولييی، وهمييا دائييران بييين  ،العمييوم

 واألكقر، فال معنی الستصحاب عدم الجعل الزائد.

 ;ميين تعبييير المحقييق الخييوئي هذا ولكيينا هييذا التصييور غييير تييام، وكأنييه نيياشف 

وتشبيهه للمقام بباب األقل واألكقر واال  فمقصوده الواقعي هو إرادة استصحاب 

نطبييق علييی هييذه عدم جعييل يشييمل الحصيية القانييية بنحييو الجعييل علييی الجييامع الم

 بالحصيية األولييی فقييط، إذ  ف متعل ييقف  لف حصة، وال يعييارض استصييحاب  عييدم جعييال

اللقر لهذا االستصحاب، فإن ه إن لريد بييه نفييي لصييل الحكييم فييي الحصيية األولييی 

فالحكم بالنسبة إليها مقطوع به، وإن لريد به إقبات تعل ييق الجعييل بييالمطلق، فهييو 

 من األصل المقبت.

قيييد ينييياقش فيييي شيييبهة التعيييارض بيييأن  استصيييحاب بقييياء  :حظتتتة ال ال تتتةالمال

الحصيية القانييية،  إلييیالمجعول يقبت إطالق المجعول في الحكم المعلوم بالنسييبة 

واستصحاب عدم الجعل ينفي قبوت جعييل للحصيية القانييية بالخصييوم، وهييذان 

 ليسا متنافيين لصالل، بل هما من قبيل المطلق والمقيد.

لن  استصيييحاب عيييدم جعيييلف زائيييد الييييراد بيييه نفيييي جعيييل خيييام   وفيتتته أوالً:

بالحصة القانية، بل يييراد بييه نفييي جعييل عييام  يشييمل الحصيية القانييية، وهييو منييافف 

 الستصحاب بقاء المجعول للحكم المعلوم كما اليخفی.

لن  استصييحاب بقيياء المجعييول اليقبييت إطييالق المجعييول لصييالل، بييل  و انيتتاً:

هماليييه وإن كيييان مسيييتلزمال لطيييالق الحكيييم، ولكنيييه يقبيييت بقييياء المجعيييول عليييی إ

 استلزام عقلي.
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  األمر الساب :

 المشكلة الجوهرية في استصحاب بقاء المجعول

إن  استصحاب بقاء المجعول ُيبتلی بنقطة فراغ لو ملئت تنحل  شبهة التعييارض، 

مع قطع النظر عن هذه النقطة قال بجريييان استصييحاب بقيياء  ;الخوئي محققوال

المجعول، قم فحم عن المعارض، ولكن قبل التفتيش عيين المعييارض وإجييراء 

لصييييالة عييييدم الجعييييل الزائييييد، البييييدا ميييين دفييييع الشييييكال الييييذي يواجهييييه إجييييراء 

فعيييه اليمكييين جرييييان داالستصيييحاب بالنسيييبة إليييی بقييياء المجعيييول، إذ ميييع عيييدم 

 استصحابه، ومع حل ه والجواب عنه، تنحل  شبهة التعارض.

هذا االشكال: لن  المجعول ليس لمرال حقيقيال بل لمر اعتباريٌّ يوجد  لوحاص

لوجود جعله رلسال، فليس المجعول لمرال تدريجيال بوجد في الخار  منفصالل عن 

ل ـ علييی جعله واعتباره، وعلی هذا تكون الحصة القانية المشكوكة من المجعو

تقدير قبوتهييا ـ معاصييرة للحصيية األولييی، وليسييت بقيياءل لهييا، اذ همييا موجودتييان 

بجعل واحد وفي آن واحد، مييع لن  المعتبيير فييي االستصييحاب هييو كييون الحصيية 

البقائيييية امتيييدادال وبقييياءل للمستصيييحب ومتفرعييية علييييه، وفيميييا إذا كانيييت الحصييية 

ا طولية، فييال يتصييور االمتييداد المشكوكة معاصرة زمانال للمتيق ن، ولم يكن بينهم

والبقاء بالنسبة اليهل إذ لم تكن الحصة المشكوكة متفرعة علی الحصة الحدوقية 

الحصييية الحدوقيييية، فيييال يمكييين  إليييیحتيييی يصيييدق لنهميييا امتيييداد وبقييياء بالنسيييبة 

استصحاب بقاء المجعول حتييی يعييارض استصييحاب  عييدم الجعييل الزائييد، وهييذه 

التييي يواجههييا استصييحاب بقيياء المجعييول، ولييم  المشكلة هييي المشييكلة األساسييية

الذي لشار إلی جانييب منهييا فييي بحييث  ;يلتفت إليها األصحاب إال  الشيخ العراقي

 اعتبار اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة كما سيأتي كالمه.

 ويمكن لن يتصور لن  هذه المشكلة تنحل  بوجه من الوجوه التالية:
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 ،ة كالقضييايا الشييرطية الخارجيييةلوقضايا الحقيقية المجعلن  ال الوجه األول:

ة، فهناغ قسمان من القبوت للمحالنار حا :فحينما نقول  ول:مر 

القبوت التقديري المعل ييق علييی فييرض تحقييق موضييوعه، وعلييی هييذا  األول:

تامال ولو لم يتحقق موضوع في الخار  إلی اآلن، وهييذا مييا يسييمی  هيكون صدق

 بالجعل.

بوت الفعلي الحاصل لييد  فعلييية الموضييوع فييي الخييار  ويسييم ی الق ال اني:

بالمجعول، فالجعل يتحقق مع تحقق القضييية التعليقي يية والتقديرييية كمييا لن  صييدق 

القضية الشرطية يتحقق بمجييرد المالزميية بييين الشييرط والجييزاء ولييو لييم يتحقييق 

 يوجييد الشرط في الخار  ولم يتحقق الجزاء بتبع عدم تحققه، بينمييا المجعييول ال

إال  بوجود موضوعه في الخار ، ومن هنا يمكننييا لن نقييول: إن  الحصيية القانييية 

المشكوكة من الحكم إن لريد بها الوجود التقديري له، فييال يمكيين لن يكييون بقيياءل 

للحصة األولیل ألنها معاصرة لهييا، وكييل منهمييا موجودتييان بوجييود واحييد وفييي 

فعلييي فهييي ال محاليية بقيياٌء وامتييداد زميين واحييد، وإن لريييد بهييا الوجييود القيياني ال

للحصة األولی، ويمكن التعبد بها ميين جهيية االستصييحاب، النهييا متفرعيية عليهييا 

، والمناقشيية فييي هييذا الوجييه ميين حييل 1وتعييد  ميين هييذه الزاوييية حصيية بقائييية لهييا

المشييكلة هييي لن  القضييايا الحقيقي يية المجعوليية بالقضييايا الحقيقييية الخارجييية غييير 

الحكم الذي يتحقق في طول الجعل واالعتبار اليعقييل لن يكييون لييه صحيأل ألن  

وجيييود قيييانف فيييي مرحلييية البقييياء وراء نفيييس الجعيييل، يتحقيييق خارجيييال عنيييد تحقيييق 

موضوعهل ألن  هذا الوجود القاني إن لريييد بييه الوجييود الخييارجي، فهييو واضييأ 

                                                           
المجعييول وتجعييل ولمحقق النائيني التي تفصل بين الجعييل اما في المدرسة  یعل يهذا الوجه يبتن .1

صييير الحكييم قييابالل يوبتبييع تحققييه فيييه حد الفعلية تحقق الموضوع في الخييار   یلإالمجعول ما يصل 
إنشاء الحكم وجعله ولو لم يتحقق موضوعه في الخار  ولم يصل بنفس بينما الجعل يتحقق  ،للتنجيز

 لی حد التنجيز.إ
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 الفساد، وان اريد به وجود إعتباري في نفس المولی، فمن الواضييأ عييدم تحقييق

شيءف في نفسييه عنييد تحقييق الموضييوع فييي الخييار ، بييل قييد اليلتفييت المييولی وال 

 يعلم بتحقق موضوع جعله فيه.

لن ه اليمكن جريان استصحاب الحكم إال  إذا كان فعليييال لي تحقييق  إلیمضافال 

موضوعه في الخار ، وعلييی هييذا اليجييري المجتهييد استصييحاب بقيياء النجاسيية 

ت ير إال  إذا تحقق ماء مت ير فييي الخييار  فوجييدت في الماء المت ير بعد زوال ال

النجاسة الفعلييية لييه وشييغ فييي بقائهييا، وهييذا خييالف مييا هييو القابييت فييي األوسيياط 

د في الشبهات الحكمييية يفتييي بالمستصييحب والحكييم الكل ييي هالفقهية من لن  المجت

علی لسيياس االستصييحاب كمييا يفتييی بمفيياد األمييارات واألصييول األخيير ل ألنييه 

االستصييحاب عنييد  إلييین مقلديه يجب عليهم لن يرجعييوا ل ستصحاب ويفتي باال

تحقق الحكم الفعلي في حقهم وشكهم في بقائه، كمييا لن  ميين المعلييوم لن  المجتهييد 

فييييي الشيييييبهات الحكميييييية البيييييد  لن يفتييييي بيييييالحكم الكل يييييي، واذال علييييييه لن يفتيييييي 

ال يمكيين بالمستصحب عند تحقق موضوع الحكم في الخار  والشغ في بقائه، ف

 يفتي إال  بالحكم الجزئي المرتبط بالموضوع المحقق في الخار . لنله 

حينما لورد شبهة عدم وجود الحكييم  ;ما قاله المحقق العراقي الوجه ال اني:

بمعنی المجعول فييي الخييار ، مييع لن  االستصييحاب البييد  فيييه ميين وحييدة القضييية 

الوجود الخارجي  إال  في لفق حققتالمتيقنة والقضية المشكوكة، وهذه الوحدة الت

ال الوجود الذهني والماهية، قم تخل م نفسه من هذا االشييكال ولجيياب عنييه بييأن  

األحكام والمجعوالت الشرعية وإن كان ظرف عروضها الييذهن، ولكيين  ظييرف 

اتصييافها هييو الخييار ، وهييذا قسييم قالييث ميين األعييراض بييين مييا يكييون ظييرف 

وبييين مييا يكييون ظييرف عروضييها  واد،عروضييها واتصييافها فييي الخييار  كالسيي

صافها معال الذهن، كالنوع والجنس، وعلی هذا يمكننا لن نقول: إن  المجعول توا
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ا كان االتصاف به خارجيال يصييأ إجييراء االستصييحاب  كنجاسة الماء المت ير لم 

صحاب تتحقييق بواسييطة االتصيياف فيهل ألن الوحدة الخارجية المعتبرة في االست

 .1ه جانب خارجيلالذي 

وهذا الجواب قد يطبق فييي المقييام لحييل  المشييكلة ـ وهييي عييدم كييون الحصيية 

ان لن  العارض وهييو البقائية في جانب المجعول في طول الحصة الحدوقية ـ ببي

يكيين لييه حييدوث وبقيياء، ولكيين  االتصيياف بييه يكييون لييه الحييدوث الحكييم، وإن لم

فيجييييري فيييييه والبقيييياء تبعييييال للمتصييييف والمعييييروض الييييذي هييييو لميييير خييييارجي، 

 االستصحاب بهذا االعتبار.

وفيه: لن  الوجوب لو الحرمة لو اي  حكم شرعي آخر ليييس ميين المعقييوالت 

القانييية الفلسييفية حتيييی يقييال عروضيييها فييي اليييذهن واتصييافها فيييي الخييار ، بيييل 

ليضال لمور جعلية واعتبارية بحتيية، وهييي  ;األحكام كما اعترف المحقق النراقي

وليييية الماهويييية إال  لن  الفيييرق بينهميييا لن  الحكيييم لمييير فيييي مسيييتو  المفييياهيم األ

اعتبييياري يوجيييد بالنشييياء واالعتبيييار، ولكييين المفييياهيم األوليييية الماهويييية توجيييد 

بانعكاسها من الخار  في لفق الذهن كمفهوم الحجر والمطر عند انعكاسهما من 

 الخار  في صييقع الييذهن، نعييم المعقييوالت القانييية الفلسييفية يكييون ُعروضييها فييي

الذهن واتصافها في الخار  كمفهوم المكان، الوجوب، العدم، الوحدة، الكقرة، 

العل ة، والمعلول والضرورة وغيرها من المفاهيم الفلسييفية التييي يحتييا  التحقيييق 

                                                           
 :في بحث اشتراط وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ;راقيععبارات المحقق ال غوإلي .1

جريان االستصحاب، وكان الخار  لجنبيال عن  يواذا كان المفروض عدم كفاية الوحدة الذاتية ف»... 

غ في البقاء في القضايا الشرعية التكليفية حتی ين يتصور الشلصقع عروض هذه المحموالت، فمن 

ه يقال(: إن  ظييرف عييروض هييذه المحمييوالت وان كييان ذهنيييال وبالنسييبة يجري فيها االستصحاب )فإن  

لی هذا الظرف اليتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية ولو فرضية، وال يتوارد اليقين والشغ إ

لييی األبييد، ومييا هييو إمعلومييال  نعلييی محييل  واحييد ميين حيييث الحييدوث والبقيياءل ألن  مييا هييو المعلييوم كييا

ة االتصيياف فييي مرحليي يبوحييدة منشييأ انتزاعهمييا فيي یزل )إال  لنييه( يكتفييميين األ مشكوغ كان مشييكوكال 
 ،ندايتتة االفكتتار)البروجييرد ،  ...«موضوع القضييايا التكليفييية  يصدق البقاء والنقض ف يالخار  ف

  (10 – 9م ،القسم االول من الجزء الرابع
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 البحث المستقل. إلیعن خصائصها وتمييزها عن غيرها 

ات لن  هييذا الوجييه اليييتخلم ميين إشييكال لن  المجتهييد فييي الشييبه إلييیمضييافال 

االستصييحاب  إلييیالحكمية دائمييال يفتييی بالمستصييحب والحكييم الكل ييي ال الرجييوع 

 إلييیوالحكم الجزئي، وبناءل علی هذا الجييواب اليمكيين لييه لن ُيفتييی إال  بييالرجوع 

ب، وبالحكم الجزئييي عنييد تحقييق الموضييوع ال بييالحكم  االستصحاب الالمستصح 

 الكلي.

يقييية مييين العيييوارض المتعل قييية لن  الحكيييم وإن كيييان دقيييةل وحق :الوجتتته ال التتتث

بالصور الذهنية ال الخار ، إال  لن  عروضه علی الصور الذهنية يكون باعتبار 

مرآتي تها وحكايتها عن الخار ، ال باعتبار نفسييها، فالنوعييية مييقالل تعييرض علييی 

مفهييوم االنسييان بمييا هييو مفهييوم البمييا هييو مييرآة عيين زيييد وعمييرو فييي الخييار ، 

الميياء المت ييير فييي الييذهن بمييا هييو مييرآة عيين الميياء  ولكن  النجاسيية تعييرض علييی

صورة الميياء ومفهومييه فييال معنييی لنجاسييته، وعلييی هييذا يكييون  الم   الخارجي، و

الحكم كأنه يعرض علی الموضوع الخارجي فتوجد وحييدة القضييية المتيقنيية مييع 

حييدة بييين العرض، ويكفييي هييذا المقييدار ميين الوالمشييكوكة بلحيياظ المعييروض بيي

وحدة بينهما بلحاظ المحكييي والمعييروض بييالعرض فييي جريييان القضيتين، لي ال

االستصحابل ألن  دليل االستصحاب ليضال ينظر إلی االحكام بما هييي عارضيية 

 علی الخار  بالعرض والمجاز.

هذا ولكن الواقع لن  هذا العييروض المسييامحي هييو عييين العييروض الحقيقييي 

تكييون الحصيية الذي يحصل رفعيية بلحيياظ كييل  لفييراد الموضييوع وحصصييه، فييال 

المشكوكة منها بقيياءل للحصيية المتيقنيية، وبعبييارةل اخيير : لن  المشييكلة األساسييية ـ 

وهييييي عييييدم كييييون القضييييية المشييييكوكة متفرعيييية علييييی القضييييية المتيقنيييية فييييي 

المحصييوالت الشييرعية ـ ال تنحييل  بييالعروض علييی المعييروض بييالعرض الييذي 
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إشكال الفتييو  فييي  لن   إلیيحقق كل حقيقة مع تحقق المعروض بالذات، مضافال 

 الشبهات الحكمية يبقی علی حاله.

 

 األمرال امن:

 حلّ المشكلة الجوهرية في استصحاب بقاء المجعول ق فيالتحقي

هييذه المشيييكلة ـ كميييا لشييرنا سيييابقال ـ إن بقييييت غييير محلولييية فاستصيييحاب بقييياء 

ألن ييه يواجهييه استصييحاب عييدم الجعييل الزائييد، وإن ُحلاييت، المجعييول اليجييريل 

 تنحل شبهة التعارض بتبعها.

، كميييا يمكييين لن يكيييون «النيييار»ومييين هنيييا نقيييول: إن  االنسيييان إذا تصيييور 

بنظرةف، كذلغ يمكن لن يكون صورة  تصوره عين الخار  الملحوظ وحاكيال عنه

ذهنييية خالصيية مباينيية للنييار الخارجي يية الملحوظيية بنظييرة لخيير ، فمييا يوجييد فييي 

يمكيين لن يكييون عييين الموضييوع الخييارجي « النييار»الييذهن فييي ضييوء تصييور 

الملحوظ بالنظر التصوري وبالحمل األولی بحيث يصأ  لن ُيحكم عليييه باآلقييار 

لحييراق، ويمكيين لن يالحييظ هييذا التصييور بمييا لنييه رجييية ميين ااالقابتيية للنييار الخ

موجود ذهنييي ولن  حقيقتييه ليسييت إال  صييورة ذهنييية، وهييذه نظييرة لخيير  يسييم ی 

 بالحمل الشائعل ألن  هذه النظرة ترتبط بحقيقة هذا التصور.

وهكييذا الحيياكم ـ سييواء كييان حكمييه بنحييو القضييية الحقيقييية لو بنحييو القضييية 

ريعيال كالحكم بوجوب الح  علييی المسييتطيع لو رجية، وسواء كان حكمه تشاالخ

حكمه بمييا لنييه لميير  إلیـ تارة ينظر « النار حارة»تكوينيال وإخباريال كالحكم بأن  

ذهنييي موجييود حاضيير فييي ذهنييه، ولخيير  ينظيير إليييه بمييا لنييه عييين الموضييوع 

الخييارجي الملحييوظ، وبعبييارة واضييحة إذا لراد الحيياكم لن ُيصييدر حكمييال علييی 

الخار ، يكفي لن ُيحضر صورة ذهنية تكييون بييالنظر التصييوري عييين الخييار  
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ظرة قانية ـ بالحمييل الشييايع الملحوظ بذلغ اللحاظ وربط الحكم بها، وان كانت بن

حقيقيية الحكييم ولنييه اعتبييار نفسيياني،  إلیم ايرة للخار ل ألن ه بهذه النظرة ينظر 

 له الموضوع وله النسبة بينه وبين موضوعه.

 وعلی هذا: إن  القضية المجعولة لها لحاظان:

اللحييياظ بالحميييل الشيييايع، فتكيييون صيييورة ذهنيييية فيييي نفيييس الجاعيييل األول: 

 والمولی.

رضيية علييی الموضييوع االلحاظ بالحمل األولی، فتكون صفة قابتة ع ي:ال ان

الملحوظ بذلغ اللحاظ، من دون فييرق بييين العييوارض االعتبارييية لو الخارجييية، 

وهذان لحاظان واقعيان قابتان لكل موجود ذهني، وهذا هو منشأ التوهم ميين لن  

 ظرف العروض غير ظرف االتصاف.

 المجعول كنجاسة الماء المت ييير إذا الحظنيياه وبناءل عليه يمكننا لن نقول: إن  

، فهييو اعتبييار نفسيياني قييائم بيينفس المييولی، تييهبالحمل الشييايع وبييالنظرة إلييی حقيق

وبهذا اللحاظ يوجد المجعول دفعةل واحدةل، وكل  حصصه في عرض واحييد، وال 

يكييون لحييٌد منهييا متفرعييال علييی اآلخيير ولييه آقييار الوجييود الييذهني، واذا الحظنيياه 

لي، فهو صفة قائمة بالميياء المت ي يير وجارييية عليييه، وميين هنييا تكييون بالحم ل األو 

حادقيية بحييدوث الت ييير، وميين المحتمييل ان تكييون باقيييةل بعييد زوال ت يييره ليضييال، 

 إلييیفبهذا اللحاظ صار للحكم حدوث وبقاء، وهذا اللحاظ وإن كان بنظرة لولييية 

وحقيقتهييا، إال  لن  المعيييار  واقعها بالحمل الشايع إلیعنوان القضية المجعولة ال 

ي يييراد التعبييد االستصييحابي بهييا، دليل االستصحاب علی األحكام التيي في تطبيق

هييذه النظييرة األولييية، ال النظيير إليهييا بالحمييل الشييايع وبنيياءل علييی حييل  المشييكلة 

الجوهرية في معقولية استصحاب المجعول تنحل  شبهة التعارض التي قييال بهييا 

ليضيييال فيييي صيييياغته الخاصييية مييين  ;عيييه المحقيييق الخيييوئيوتب ;الفاضيييل النراقيييي
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التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصييحاب عييدم الجعييل الزائييد، ألننييا 

لن  المعييييار فيييي تطبييييق دلييييل االستصيييحاب مالحظييية األحكيييام إذا وافقنيييا عليييی

ـ الالحمل الشائع ـ فالجيياري هييو استصييحاب           لي المجعولة بالحمل األو  

جعييول دون استصييحاب عييدم الجعييل الزائييد، ألنييه مبنييي  علييی مالحظيية بقيياء الم

الحكييم بالحمييل الشييايع، فيياذا الحظنييا الحكييم والمجعييول بالحمييل الشييايع يجييري 

استصحاب عدم الجعل الزائد دون المجعولل لعدم الشغ في بقيياء مييا هييو الحكييم 

ه عارض بالحمل الشايع، وإذا الحظنا ونظرنا إلی المجعول بالحمل األولي، ولن

عليييی الموضيييوع الملحيييوظ بيييذلغ اللحييياظ، فيجيييري استصيييحاب المجعيييول دون 

 استصحاب الجعل.

وال يخفی لن  هذا الجواب كما يحل  المشكلة الجوهرية فييي استصييحاب بقيياء 

المجعييول وتتبييع حلهييا، ترتفييع شييبهة التعييارض المطروحيية ميين جانييب الفاضييل 

ء المجتهد في الشبهة الحكمية ، كذلغ يحل  مشكلة إفتا;والمحقق الخوئي ;النراقي

االستصحابل ألن الحييدوث والبقيياء قابييت بالحمييل األولييی للمجعييول  إلیاستنادال 

 .1انتظار تحققه في الخار  إلیالكل ي من لول األمر بهذا النظر، فال حاجة 

 ومما ذكرنا يعلم:

لن  النكتييية األساسيييية فيييي حيييل  المشيييكلة هيييي تفكييييغ مالحظييية األحكيييام  أوالً:

لييی عيين مالحظتهييا بالحمييل الشييايع، فالبييد  ميين تحكييم لحييد المجعولة بالحمييل األو  

 اللحاظين واليمكن تحكم كليهما.

األحكييام  إلييیلن  الميييزان فييي تطبيييق دليييل االستصييحاب هييو النظيير  و انيتتاً:

المجعولة بالحمل األولی، ألن  هذا اللحاظ هو الموافييق للفهييم العرفييي، إن قلييت: 

لمييييياذا اليمكننيييييا لن نالحيييييظ النظيييييرين واللحييييياظين السيييييابقين معيييييال، فيجيييييري 

                                                           
 .271م  ،2   ،الحلقة القالقة ،علم أصول يدرور فالصدر،  .1
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الييدق ي، االستصييحابان معييال، لحييدهما بييالنظر العرفييي، واآلخيير بييالنظر الفلسييفي 

 فيحكم بالتعارض.

قلييت: إن  النظييرين بينهمييا تهافييت بالييذات، فييال يمكيين لن يكييون مييدلول دليييل 

ا، بييل البييد  ميين جريييه علييی لحييِد النظييرين الييذي ميياالستصحاب جاريال علييی كليه

 ع.ئلي الالشايوافق عليه العرف، وهو النظر األو  

رعي بالحمييل الحكييم الشيي إلييیإن  حاكمييية نظيير العييرف وهييو النظيير  اليقتتال:

ع ـ يقتضي لن اليجري استصحاب عدم الجعل عند ئالحمل الشاـ ال      لي األو  

 الشغ في لصل جعل حكم من األحكام الشرعية.

يجري استصحاب عدم الجعييل بمعنييی المجعييول الكل ييي، مييقالل إذا  ألنه يقال:

ن يجري استصحاب بقاء المجعول ويحكم بإقباته، هذا تشغ في حرمة تدخين الت

بناءل علی المختييار فييي استصييحاب بقيياء الحكييم ميين لن  نجاسيية الميياء المت ي يير إذا 

جارييية عليييه، فهي صفة قييذارة قائميية بالميياء المت ييير ولي األو  الحظناها بالحمل 

ها باقية بعد زواله ليضييال، وبهييذه النظييرة ولهذا تكون حادقة بحدوث الت ي ر، ولعل  

 يكون الحدوث والبقاء للحكم.

التفكيغ بين الجعييل والمجعييول فييي استصييحاب الحكييم، ولن  یولما علی مبن

المجعول لو المتصف به ـ علی مبنی التفكيييغ بييين العييروض واالتصيياف ـ هييو 

ألن  ترت ييب المجعييول  لقيقييي، فالتييتم شييبهة التعييارض ليضييال الح األميير الخييارجي

علييی الجعييل حييين تحقييق موضييوعه إمييا يكييون شييرعيال وإمييا عقليييال، فعلييی األول 

يكون استصحاب عدم الجعل الزائد حاكمييال علييی استصييحاب بقيياء المجعييولل إذ 

ب علييی الجعييل شييرعال، فاستصييحاب عدمييه حيياكم المفييروض لن  المجعييول مترت يي

قاء المجعول، فال تعارض بينهما، وعلی القاني ـ كما هييو الصييحيأ ـ فمييا علی ب

ز عقالل ـ هل هو المجعول لو الجعل لو كل منهما لو مجموعهما؟ وكل   هو المنجا
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 من هذه االحتماالت األربعة اليفيد التعارض.

ه علييييی  ;كمييييا ذهييييب إليييييه المحقييييق النييييائيني أّمتتتتا االحتمتتتتال األول: فييييي رد 

معنی الستصحاب عدم الجعلل اذ المفروض عدم األقر له بنفسه، المعارضة فال

 وال يمكن إقبات المجعول به.

فييي جوابييه عيين إشييكال  ;فييذهب إليييه المحقييق الخييوئي وأّما االحتمال ال اني:

فال يمكن استصحاب بقاء المجعولل إذ اليترت ب عليه التنجيز،  ;المحقق النائيني

ي يترت ييب عليييه األقيير علييی هييذا الفييرض ـ وميين المعلييوم لن  إقبييات الجعييل ـ الييذ

 باستصحاب المجعول من األصل المقبت.

ز كل  من الجعل والمجعول، فيجييري  وأّما االحتمال ال الث: وهو كون المنجا

االستصحابان بال معارضة بينهمال إذ استصحاب عييدم الجعييل الزائييد يييدل  علييی 

الييذي يقبتييه استصييحاب  نفييي التنجيييز ميين ناحييية الجعييل، وهييذا ال ينييافي التنجيييز

 المجعول.

فيجري استصحاب عدم الجعل الزائييد بييال معييارضل  وأّما االحتمال الراب :

ألن  استصييحاب بقيياء المجعييول وحييده اليكفييي لقبييات التنجيييز بحسييب الفييرض 

ية.  والمركب ينعدم بانعدام لحد جزء 

لييی الع ة التعييارض بييين االستصييحابين التييتم  لن  شييبه ويستنتق مّما ذكرنتتاه:

 إلیالطريق الذي اخترناه من التفكيغ بين الحمل األولی والحمل الشايع بالنسبة 

الحكم الشرعي، وال علی مبنی التفكيغ بين الجعل والمجعول بافتراض لن ه لمر 

 .;خارجي حقيقي في استصحاب الحكم، كما ذهب إليه المحقق الخوئي

ي الصييياغة الجديييدة بعد تفسيره إشكال المعارضيية فيي ;قم إن  المحقق الخوئي

التي رفع بها إشكاالت األصحاب، لوردنا عليه االعتراض ـ كمييا لشييرنا إليييه ـ 

بأنا استصحاب عدم جعل الوجوب الزائد في مقال وجوب الجلوس إلی الييزوال 



 39            الشبهات الحكميةاالستصحاب في 

 

يعارض استصحاب عييدم جعييل الباحيية مييع العلييم الجمييالي بجعييل لحييدهما بعييد 

تصييحاب عييدم جعييل النجاسيية للميياء انتهيياء مييدة التشييريع االسييالمي، وهكييذا اس

المت ير بعد زوال ت يييره يعييارض استصييحاب عييدم جعييل الطهييارة لييه مييع العلييم 

الجمييييالي يجعييييل لحييييدهما شييييرعال، وهكييييذا فييييي مقييييال حرميييية وطء الحييييائض 

استصحاب عدم جعل حرمة الوطء بعييد انقطيياع الييدم يعييارض استصييحاب عييدم 

حييييدهما فيييي التشييييريع جعيييل الباحييية والرخصيييية ميييع العلييييم الجميييالي بجعيييل ل

 االسالمي.

عن هذا الشكال بوجوه قالقة ذكرناهييا مسييبقال عنييد  ;ولجاب المحقق الخوئي

بيان الصياغة الجديدة لشكال المعراضة ودفع اشكاالت األصحاب عنه، والبييد  

هنا من بيان هذه الوجوه حتی يتضأ بعد النقاش فيها لنا الشييكال اليمكيين دفعييه 

 بها.

: لن  استصييحاب عييدم جعييل الباحيية والحلييية المجييال لييهل ألن  األولالوجتته 

عت بالتييدري ، ولكيين  الحلييية والرخصيية كانييت متحققيية  األحكام االلزامية قد شيير 

قابتة في صييدر االسييالم، وعلييی هييذا وطء الحييائض مييقالل كييان قبييل نييزول اآلييية 

َساَء فِي اْلَمِحيِض  ﴿الشريفة  صال فيه، فال مجال  الستصحاب  ﴾ َفاْعَتِزلُوا النِّ مرخ 

 .1عدم جعل الحلية

لن  الباحيييية وإن كانييييت مجعوليييية فييييي لول  ;فييييأورد عليييييه الشييييهيد الصييييدر

الشييريعة، لكيين  الشييغ فييي بقائهييا إلييی اآلن فييي الحقيقيية شييغ فييي النسييخ وعدمييه، 

ـ معييارض باستصييحاب عييدم  ;واستصحاب عدم النسخ عنده ـ المحقييق الخييوئي

ة من الحكم المحتمل نسخهل ألن  النسخ تقييييد للحكييم فييي لفييق جعل الحصة الزائد

الزمييان، فكمييا لنا استصييحاب بقيياء المجعييول معييارض عنييده باستصييحاب عييدم 
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الجعييييل الزائييييد، كييييذلغ استصييييحاب عييييدم النسييييخ وبقيييياء المنسييييو  معييييارض 

 1.باستصحاب عدم جعله للزمان القاني

ن الباحييية ففيييي المقيييام يجيييري استصيييحاب عيييدم جعيييل الحصييية الزائيييدة مييي

 ويعارض استصحاب عدم جعل الحرمة.

عن هذا اليراد بأن استصحاب عدم الحرميية حيياكم  ;فأجاب المحقق الخوئي

علی استصحاب عييدم جعييل الحصيية الزائييدة ميين الباحيية، ألن  جعييل الباحيية قييد 

 ول، «كييل  شيييء مطلييق حتييی يييرد فيييه نهييي»جعل غايته هي الحرمة في قولييه: 

ا سييكت ع عنييه» ، وميين المعلييوم لن  استصييحاب عييدم ال اييية حيياكم «اسكتوا عم 

 الم ي ی. لیإعلی استصحاب عدم للم ي ی، ألن ه بمنزلة لصل موضوعي بالنسبة 

بأن ه يستحيل كون لحد الضدين غايييةل لضييدف آخيير  ;فأورد عليه الشهيد الصدر

 ولو في باب األحكامل إذ كيف يمكن جعل الحرمة غايةل لإلباحة؟

اسييكتوا »لو  «حتييی يييرد فيييه نهييي» :لجاب عنه ليضال بأن  ال اية في قولهو 

حرميية وبيانهييا، ليسييت هييي الحرميية، وإن مييا هييي ورود ال «عمييا سييكت ع عنييه

 فيستصحب عدم بيانها.

 وهذا الكالم يرد عليه إشكاالت قالقة:

هيييو لن  الزم هيييذا الكيييالم هيييو رفيييع الييييد عييين مبنيييی كيييون  اإلشتتتكال األول:

استصحاب المجعول معارضال باستصحاب عييدم الجعييل فييي بيياب الباحيية، وفييي 

العقالئيييية كانيييت لول الشيييريعة باالمضييياء، ميييقالل الملكييييات  كيييل حكيييم قابيييت فيييي

يقر  الناس علييی لحكييامهم العقالئييية، ولييم  9ممضاة في لول الشريعة وكان النبي

يكييين يطليييب مييينهم إال  لن يقوليييوا ال اليييه إال  ع، ففيييي مقيييل هيييذه األحكيييام ليضيييال 

اليجري استصييحاب عييدم الجعييل، ألن  لصييل الجعييل معلييوم، واستصييحاب عييدم 
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 ;الخيييوئيق ال ايييية، والمحقيييق عيييدم تحقييي الحصييية الزائيييدة محكيييوم الستصيييحاب

ل مبنييياه فيييي جرييييان  اعتيييرف بهيييذا الشيييكال، وفيييي ضيييوء هيييذا الشيييكال عيييد 

االستصحاب في الشبهة الحكمية باستقناء األحكييام القابتيية فييي لول الشييريعة ميين 

 .1قانون تعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل

يانهييا غاييية لإلباحيية، بييل لن ه ال دليل علی جعل الحرميية لو ب اإلشكال ال اني:

معي ن من الزمن، وحينما كان يصل  لمدف  إلیلعلا الباحة في لول الشريعة كانت 

ذلغ الزمان كانت تحصل الحرمة، فإن  الدليل علی الباحة في لول الشريعة إن 

حينذاغ عن االلييزام الييدال علييی إمضيياء مييا عليييه النيياس  9كان هو سكوت النبي

ليها مالم يأِت البيييان علييی خالفهييا، فميين الواضييأ لن  هييذا من الباحة وإبقائهم ع

اليدل  علی لن  غاية االباحة هييي نفييس الزمييان الييذي تجعييل الحرميية وتبييي ن فيييه، 

كييل شيييء :»7الذات الحرميية لو بيانهييا، وإن فُييرض الييدليل علييی الباحيية قولييه

 ، ففيه:«مطلق حتی يرد فيه نهي

لن ييه مضييی فييي بحييث البييراءة لن  المقصييود ميين الييورود هييو الوصييول  أوالً:

 المجرد بيان الشارع، ويقصد من االطالق الباحة الظاهرية.

لي وردت بعييد  7عيين الصييادق ;انهييا رواييية مرسييلة نقلهييا الصييدوق و انيتتاً:

عصيير التشييريع، فييال معنييی لتفسيييرها بالباحيية الواقعييية الم ي يياة بحييدوث بيييان 

بييدا ميين تفسيييرها بإباحيية ظاهرييية م ييياة بوصييول الحرميية، وإن الحرميية، بييل ال

ففيييه لوالل: لنهييا  ،«اسييكتوا عمييا ع سييكت عنييه»: 7فرض الدليل علی ذلغ قولييه

لن  الرواييية  اً:نيتتو ا، ة لهييا ميين حيييث السييندفييال حجي يي 7مرسييلة وردت عيين علييي

غييير مربوطيية بالمقييام، وإن مييا ُمفادهييا لن ييه مييالم يلييزمكم ع بشيييء فعييالل لو تركييال 

ل مدرغ الحكم فيأتي الحكم.  التسألوا وال تفحصوا، فإن  السؤال قد يكم 
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 إلييیلنن ا لو كنا نعلم بالحرمة، قم شككنا: لن  الحرميية تبييدلت  اإلشكال ال الث:

ل الكراهة لو ال، لو كن ا نعل االستصييحاب  إلييیم بالوجوب، قم شككنا فييي لنييه تبييد 

ا لن نقول بأن  الوجوب واالسييتحباب وكييذلغ الحرميية والكراهيية  لو ال، فحينئذف إم 

ميين لن   ;والمحقييق الخييوئي ;لحكام بسيطة، لو تقول بما التزم به المحقق النائيني

 إلييیما الوجوب واالستحباب كالهما عبارة عن الحكم اليجابي والطلب، فإن ضُ 

ذلغ الرخصيية فييي التييرغ سييم ي اسييتحبابال، وإال  سييمی وجوبييال، والنهييي ليضييال إن 

ضم  إليه الترخيم في الفعل ُسم ي كراهة، وإال  سم ي تحريمال، فإن قلنا باألول، 

فهنا يأتي كالمنا وهو لن  استصحاب عدم جعييل المقييدار الزائييد ميين الوجييوب لو 

ستحباب لو الكراهة، وهنا اليأتي ما الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل اال

ذكيييره مييين الحكومييية، وليييو فيييرض لن  استصيييحاب عيييدم الحرمييية حييياكم عليييی 

استصحاب عدم الباحة لجعل الباحة م ياة بالحرمة فييي قولييه مييقالل: كييل شيييءف 

يقبيييت جعلهميييا م ييييين مطليييق حتيييی ييييرد فييييه نهيييي، فالكراهييية لو االسيييتحباب لم

القاني، بطل هنا استصحاب عييدم جعييل المقييدار بالحرمة لو الوجوب، وإن قلنا ب

الزائد من الوجوب لو الحرمةل إذ لصييل األميير لو النهييي مسييل م البقيياء، ويجييري 

 .1استصحاب عدم الترخيم، فيقبت الوجوب لو الحرمة

 هذا تمام الكالم في الوجه األول والنقاش فيه.

لن  استصحاب عدم جعل الحلييية اليعييارض استصييحاب عييدم  الوجه ال اني:

جعل الحرمةل لمكان التعبييد بكييل ميين األصييلين وعييدم تنافيهمييال ألن  التعييارض 

ا من جهة تنافي مدلولهما مع قطع النظر عن المخالفة القطعية العملية،  بينهما إم 

ا استلزام العمل  فاليمكن التعبد بالمتنافيين فيقع التعارض بينهما ويتساقطان، وإم 
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بهما المخالفة القطعية العملية كاألصييلين النييافيين فييي طرفييي العلييم الجمييالي إذ 

إن  العمييل بهمييا معييال يخييالف العلييم الجمييالي، وكييال األمييرين غييير موجييود فييي 

المقام، لعدم المنافاة بين لصييالة عييدم جعييل الحلييية ولصييالة عييدم جعييل الحرمييةل 

فييال يلييزم ميين التعبييد بكييال األصييلين إال  ارتفيياع  ألن  الحلية والحرمة متضييادتان،

ين، والتلييزم المخالفيية العملييية ليضييال، بييل تلييزم المخالفيية االلتزامييية للعلييم  الضييد 

سيية، وال محييذور فيييه كييالحكم  الجمالي، بجعل لحييد الحكمييين فييي الشييريعة المقد 

بيييين بيييالتخيير ـ اليييذي يسيييتلزم المخالفييية االلتزاميييية ـ حينئيييذف فيييي دوران األمييير 

المحذورين، إذ إن  ماهو معلييوم بالوجييدان هييو الوجييوب لو الحرميية ال التخيييير، 

الحكيييم الوضيييعي المعليييوم  إليييیفييالحكم بيييه يسيييتلزم المخالفييية االلتزاميييية بالنسييبة 

بالوجدان، ولكن من جهة العمل التلزم المخالفة العملية، فنلتزم لعدم الجعييل فييي 

غييير هييذين األصييلين ميين األصييول  لييیإمقام العمل، نعم في مقام الفتيياء ترجييع 

العلمية األخر  كأصالة البراءة مقالل في ما نحن فيه، فنفتي بعدم حرميية الييوطء 

 .1في ما نحن فيه

يعتييرف بييأن  الفقيييه ميين حقييه لن  ;ويرد علی هذا الوجييه لن  المحقييق الخييوئي

ل ألن  2يفتيييي باألحكيييام الواقعيييية كميييا لن  مييين حقيييه لن يفتيييي باألحكيييام الظاهريييية

األمارات واألصول تقام مقام العلم، فالفقيه عالم باألحكييام الواقعييية ظيياهرال، فلييه 

المسييائل التييي ليسييت  إلييیلن يفتي بها وبهذا يحييل  مشييكلة جييواز الفتيياء بالنسييبة 

مييوردال لالبييتالء للمجتهييد نفسييهل اذا االفتيياء متفييرع علييی الحجييية، وهييي تتوقييف 

                                                           
 .42ـ  43م  3   ،مصباح االصولالواعظ الحسيني،  .1
إن المجتهد اذا التفييت الييی حكييم متعلييق بمقلديييه دون نفسييه ـ سييواء كييان الحكييم »... النم  غوالي .2

بجميييع مراتبييه مختصييال ب يييره كاألحكييام المختصيية بالنسيياء، لو بفعليتييه كأحكييام الحيي  مييع عييدم كونييه 

 ال، ولحكام الزكاة مع عدم كونه مالكال للنصاب ـ ففي جميع ذلغ ـ إن حصل له القطييع بييالحكمعمستطي
او قام عنده طريق معتبر عليه لفتی به بال اشكال فيه، وإال  فله الرجوع الی األصول العلمية واالفتاء 

 .(7م ،2 المصدر، . )نفسبمؤداها
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ة واالبييتالء فييي مقييام العمييل، فيييحكم علی األقر العملي الذي يتوقف علييی الحاجيي

بييأن  األمييارة واألصييول تقييام مقييام العلييم، ويخيير  عيين كونييه افتيياءل ب يييِر علييم لو 

إسنادال ب يره، وفي ما نحيين فيييه استصييحاب عييدم الحرميية يوجييب لن يفتييي بعييدم 

 ،الحرمة، وهكذا لن يفتي بعدم الباحة مع العلم الجمالي بحرمة لحييد الفتيياءين

 فتلزم المخالفة القطعية في مستو  األقر العملي ال االلتزامي وحده.

 وقد يناقش هذا الكالم:

بأن  األصييلين المتعارضييين إذا كييان لهييا لقيير مشييترغ، وكييان ألحييدهما  أّوالً:

لقر مختم  به، فيمكن القول بأن  التعييارض بينهمييا يقييع بلحيياظ األقيير المشييترغ، 

م بييه سييليمال ميين التعييارض فييي مسييتو  هييذا ويبقی األصل الذي له األقيير الخييا

، وفييي ;األقر الخام، فيترت ب عليه، وهذا هو الذي ذهييب إليييه المحقييق النييائيني

ما نحيين فيييه استصييحاب عييدم جعييل الحرميية يترت ييب عليييه لقييران، وهمييا: جييواز 

ا استصييحاب عييدم جعييل الباحيية فالير، ولذالفتاء والتع يترتييب عليييه األقيير إال  م 

األقيير المشييترغ، ويبقييی استصييحاب  إلييی، فهما يتعارضان بالنسبة جواز الفتاء

 عدم جعل الحرمة بالنسبة إلی إقبات المعذورية سليمال من التعارض.

، ;النييائينيالمحقييق ولكن  هذه المناقشة مبتنية علی تمامية ما ذهب إليييه هذا، 

نييا ومع فرض عدم تماميتييه ـ كمييا هييو الحييق ـ فييال تصييأ هييذه المناقشييةل إذ يمكن

القول بأن ه قدتوجد هنا آقار قالقة، ألنا استصحاب عدم جعل الحرميية لييه لقييران، 

وهما: جواز الفتاء بعدم الحرمة والتعذير، واستصحاب عييدم جعييل الباحيية لييه 

لقر واحد، وهو: جواز الفتاء بعدم الباحة، ومن المعلوم لن  جواز الفتاء بعدم 

مييية، فاألصيييالن يتعارضيييان فيييي اآلقيييار الباحييية غيييير جيييواز الفتييياء بعيييدم الحر

القالقة، وبعبارة لخر : إن  استصحاب عدم جعل الحرمة له األقران المختصان 

بيييه، واستصيييحاب عيييدم جعيييل الباحييية ليييه األقييير المخيييتم بيييه، واليوجيييد األقييير 
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المشترغ بين األصلين واألقر المختم بأحدهما حتی يطبييق فييي المقييام القاعييدة 

 .;النائينيالتي ذهب إليها المحقق 

الييدين،  إلييیبأن  موضوع حرمة الفتاء لو اسييناد مييا ليييس ميين الييدين  و انياً:

ليس هو السناد غير المطابق للواقع، واال  يلزم انسداد بيياب االفتيياءل إذ يحصييل 

األمييارات واألصييول التييي ليسييت  إلیبه القطع بأن  يعض الفتاو  يكون مستندال 

ه األحكام كان علی المنه  الصييحيأ، فيكشييف مطابقة للواقع، مع لن  استنباط هذ

 بطريق الن لن  المحذور هو المحذور السنادي وليس هو المحذور العملي.

ا موضوعها إسناد ما اليعلم لنه من الدين ولو كان منه واقعال، ومن هنا موإن  

كييان قيييام االستصييحاب مقامييه موضييوعيال ـ لي قيييام االستصييحاب مقييام القطييع 

الموضوعي الطريقي ـ ومن هذه الجهيية يرفييع تعبييدال موضييوع هييذه الحرميية فييي 

حاب عييدم جانب كل  من اللزام والباحة بسبب استصحاب عدم اللزام واستص

الباحيية بنيياءل علييی قيامييه مقييام القطييع الموضييوعي، فيحصييل العلييم بعييدم حرميية 

هذين السنادين، والينافي هييذا العلييُم العلييم  الجمييالي بكييذب لحييدهما واقعييالل ألنا 

موضوع الحرمة ليس هو الكذب والسناد غير المطابق واقعال، وإنما الموضوع 

الييدين، وباالستصييحاب فييي جانييب عييدم  یإلييهييو إسييناد مييا اليعلييم لنييه ميين الييدين 

الباحة لو عدم اللزام يحصل العلييم التعبييدي ويرتفييع عييدم العلييم الييذي كييان هييو 

 جزء الموضوع.

لن  التعارض يقع بييين هييذه االستصييحابات القالقيية فييي مرتبيية  الوجه ال الث:

واحدة، وليس التعارض بييين استصييحاب عييدم جعييل الحرميية واستصييحاب عييدم 

ي مرتبة متقدمة علی استصحاب بقاء المجعول حتی تصييل النوبيية جعل الحلية ف

استصحاب بقيياء المجعييول بعييد تسيياقطهما فييي مقييام الجعييل، وسييبب ذلييغ لن   إلی

جريان االستصحاب في األحكام  الشريعة ال يتوق ف علی تحقق الموضييوع فييي 
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الوعاء الخارجي بحيث يكون استصحاب بقاء الحرمة متوقفال علی وجود زوجة 

قطيييع دم حيضيييها وليييم ت تسيييل، بيييل يجيييري االستصيييحاب عليييی فيييرض وجيييود ان

 ،فإن  جميع فتاو  المجتهييدين يکييون علييی فييرض وجييود الموضييوع الموضوع،

الحكم المذكور يحصل له اليقين بحرمة الوطء  إلیوعلی هذا فكل  مجتهد التفت 

َتِزلُوا َفتتاعْ  ﴿حين رؤية الدم واليقين بعدم جعل الحرمة قبل نييزول اآلييية الشييريفة 

َساء السييالم، ويحصييل لييه الشييغ فييي  غواليقين بعدم جعييل الباحيية فييي بييزو ﴾النِّ

بقاء هذه الحرمة بعد انقطاع الدم وقبل االغتسال، وكل واحد من اليقييين والشييغ 

فعلييييي  عنييييد الفتيييياء علييييی فييييرض وجييييود الموضييييوع، فيقييييع التعييييارض بييييين 

 االستصحابات القالقة في رتبة واحدة وتسقط جميعها.

إن  لصالة عدم جعل الحرمة حاكمة علی استصحاب المجعولل ألن   اليقال:

عة جعل الحرمة وضيقها، فأصالة  الشغ في بقاء الحرمة مسبب عن الشغ في س 

عدم جعل الحرمة موجبة لرفع الشغ في بقاء المجعول، فال يبقييی لالستصييحاب 

 القاني موضوع.

النتيجة ميين حيييث عييدم جريييان  إن  هذا الكالم وإن كان ينت  نفس ألّنه يقال:

استصحاب بقاء المجعول، إال  انه غييير تييام فييي نفسييهل ميين جهيية لن  المييالغ فييي 

الحكومة ليس مجرد كون لحييد األصييلين سييببال واآلخيير مسييببال، بييل المييالغ كييون 

المشكوغ فيه في لحد األصلين مجعوالل شرعيال ل صل اآلخر، فيياذا غسييل قييوب 

لشغ في نجاسة القوب، نشأ عن الشغ في طهييارة نجس بماء مشكوغ النجاسة فا

طهييارة القييوب،  إلييیالماء، ولصالة الطهارة في الماء توجب رفع الشغ بالنسييبة 

وميين هنييا فييإن  استصييحاب الطهييارة فييي الميياء يكييون حاكمييال علييی استصييحاب 

النجاسة في القوب، علی خالف المقام، ألنا عدم حرمة الييوطء ليييس ميين اآلقييار 

ة عييدم جعييل الحرميية، بييل ميين اآلقييار التكوينييية لييه، ألن  عييدم الشييرعية ألصييال
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الحرمة خارجال يالزم واقعال عييدم  جعييل الحرميية، بييل هييو عينييه حقيقيية، فالمجييال 

 1.لحاكمية لصالة عدم جعل الحرمة علی استصحاب بقاء المجعول

وينيياقش هييذا الوجييه بأن ييه علييی مبانيييه فييي تنبيهييات العلييم الجمييالي ومالقييي 

ميين عييدم سييقوط األصييل المتييأخر ميين حيييث الزمييان بسييبب  2الشبهة المحصورة

األصل المتقدم فيما إذا لم يكن معلومال من األول حتی يكون للمكل ف يقين وشغ، 

فال توجد لركان االستصحاب في ذاغ الوقت، ومن هذه الجهة يبقی استصييحاب 

الزائييد للحرميية  بقاء المجعول سليمال من المعارضل ألن  استصحاب عدم الجعييل

يتعارض مع استصحاب عييدم جعييل الباحيية بمجييرد شييغ المجتهييد بنحييو الشييبهة 

الحكمية في الجعل، ولما استصحاب بقاء المجعول، فهو يجري بناءل علييی مبنيياه 

من التفكيغ بين الجعل والمجعول ـ كما هو لسيياس شييبهة التعييارض ـ فييي زميين 

وجييه لسييقوطه بالمعارضيية  متأخر وهو زمن فعلية الموضوع فييي الخييار ، فييال

 إلييیلن ييه صييرح بييأن  الباحيية والطهييارة التحتاجييان  إلييیمع تأخر زمانه، مضافال 

الجعل، ألن  األشياء كل ها علی الباحة، كما لن  الطهييارة نظييير الباحيية التحتييا  

 3،الجعل، ولنها كلها علی الطهارة ليضال ما لم يعتبيير الشييارع فيهييا النجاسيية إلی

ن  الطهارة من الحييدث مجعوليية شييرعال ويييدل  علييی ذلييغ الروايييات ويناقش فيه بأ

يية تحتييا    إلييیالييواردة حييول تشييريع ال سييل والوضييوء، كمييا لن  الباحيية الخاص 

المييالغ الييذي يقتضييی  إلييیالجعل الشرعيل ألن  هييذا النييوع ميين الباحيية يحتييا  

ل ميين الوجييوب والحرميية يحتييا   ي المييالغ الييذي يقتضيي إلييیجعلهييا، كمييا لن  كييال 

عی لنهييا التحتييا   الجعييل الشييرعي،  إلييیجعله، نعييم الباحيية العاميية يمكيين لن يييد 

ال ييذي يقتضييي  ولن  االشياء كل ها علی هذه االباحة، لن هييا تنشييأ عيين عييدم المييالغ

                                                           
 .44م  ،3   ،مصباح االصولالواعظ الحسيني،  .1
 .421م  ،2   المصدر،نفس .2

 .47م  ،3   المصدر،نفس .3
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عی لن هييا التحتييا  إلييی الجعييل الشييرعي جعله، نعم الباحيية العاميية ، يمکيين لن يييد 

يقتضييي  تنشييأ عيين عييدم المييال  ال ييذ ها ولن  االشياء کل ها علی هذه االباحة، ألن  

الحرميييية وال  اللييييزام، فالفعييييل ال ييييذي ليييييس فيييييه مييييال  الوجييييوب وال مييييال 

الجعييل  إلييیاالسييتحباب وال الكراهيية يمكيين لن يقييال: إن  حكييم إباحتييه اليحتييا  

 والتشريع.

ولكن االباحيية بمعناهييا األخييم إباحيية اقتضييائية البييد ميين المييالغ المقتضييي 

 لتشريعها كالوجوب والحرمة.

 

 نداية المطاف في المسألة المبحوث عندا

والمناقشات الواردة عليييه ميين  ;هذا تمام الكالم في ما ذهب اليه المحقق الخوئي

فييي الحلقيية القالقيية وتقريييرات مباحقييه األصييولية،  ;جانب المحقق الشهيد الصدر

وغيره ميين عييدم التعييارض بييين  ;والقول المختار هو ماذهب إليه الشهيد الصدر

استصيييحاب المجعيييول واستصيييحاب عيييدم الجعيييل للحصييية الزائيييدة، ويمكننيييا لن 

نستدل عليه بأن  الحكم الشرعي تييارة ال يفييرض تحقييق موضييوعه فييي الخييار ، 

 وضوعه فيه.ولخر  يفرض تحقق م

وعلی األول ال يترت ب علی استصحاب عدم الجعل اقيير شييرعي، فييال يمكيين 

القول بجريانه ألناه في فرض عدم تحقق الموضييوع فييي الخييار  لييو وجييد العلييم 

الوجداني بجعل الشارع للحكييم ال يترتييب عليييه األقيير الشييرعي فعييالل، فضييالل لن 

 ;بييه المحقييق الخييوئينحييرز وجييوده لو عدمييه باالستصييحاب، وهييذا مييا اعتييرف 

، 1حيث قال: ما لم يتحقق الموضوع ال يترتب علی استصحاب عدم الجعييل لقيير

وعلييييی القيييياني اليجييييري ليضييييال استصييييحاب عييييدم الجعييييل الزائييييدل ألن  الجعييييل 

                                                           
 .46م  ،3   ،مصباح االصولالواعظ الحسيني،  .1
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والمجعول كااليجاب  والوجوب وااليجاد والوجود يتحدان عرفال والتعدد بينهما 

متعييددين بالدقيية الفلسييفية ـ العقلييية ـ وعلييی هييذا في المتفيياهم العرفييي، وإن كانييا 

اليمكيين القييول بالتعييارض بييين استصييحاب المجعييول واستصييحاب عييدم الجعييل 

الزائد من الحكم، بل يجري استصحاب بقاء المجعول حيييث ان الجعييل فييي هييذا 

الفرض هو المجعول عرفال، فال يجري استصحاب عييدم الجعييل للحصيية الزائييدة 

ين استصييحاب المجعييول واستصييحاب عييدم الجعييل، ومييا حتی يقال بالتعارض ب

من لن  استصحاب عدم الجعل يترتب عليه األقر الشرعي  ;قاله المحقق الخوئي

موضييوعاتها ميين قبيييل الواجييب المشييروط  إلييیألن  األحكييام الشييرعية بالنسييبة 

فتحقييق األحكييام الشييرعية الييذي نعبيير عنييه بالفعلييية يتوقييف علييی الجعييل وتحقييق 

ذا انتفی الحكم انتفی الموضييوع، مييقالل وجييوب الصييالة بعييد زوال الموضوع، فا

الشمس يتوقف علی جعل الوجوب من المولی وتحقق الزوال في الخار ، وفي 

هذه الصورة يترت ييب األقيير الشييرعي علييی استصييحاب عييدم الجعييل حيييث ينتفييي 

الحكم والمجعول الشرعي بانتفاء عدم جعله من جانييب المييولی، ولكيين  الشييكال 

جيييوهري هيييو عيييدم إمكيييان جرييييان هيييذا االستصيييحاب، ال عيييدم ترتيييب االقييير ال

الشيييرعي علييييه فيييي فيييرض جريانيييه، لميييا قلنييياه مييين عيييدم التعيييدد بيييين االيجييياب 

عرفييال حت ييی يمکيين تصييور وقييوع التعييارض بييين  والوجوب والجعييل والمجعييول

، وعلی هذا فإذا جر  االستصحاب في لصل عدم الجعل و لصل عدم المجعول

عييول ال يبقييی مجييال الستصييحاب عييدم الجعييل الزائييدل ألن  الجعييل هييو بقيياء المج

 نفس المجعول عرفال، ومع استصحاب بقائه اليمكن استصحاب عدمه.

 

 تنبيدات

 التنبيه األول: 
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قد مضت علي مسلكه ـ من التعارض بين استصحاب عييدم  ;إن المحقق الخوئي

متطييورة، ففييي البداييية كييان الجعييل الزائييد واستصييحاب بقيياء المجعييول ـ لدوار 

يعتقيييد عيييدم  جرييييان استصيييحاب الحكيييم مطلقيييال سيييواء فيييي الشيييبهات الحكميييية لو 

الموضييييوعية، إال  لن ييييه فييييي الشييييبهات الموضييييوعية حيييييث يوجييييد استصييييحاب 

موضيييوعي لوجيييب  السيييت ناء عييين استصيييحاب الحكيييم، قيييم بنيييي عليييی جرييييان 

م الجزئييي ال استصييحاب الحكييم فييي الشييبهة الموضييوعية إلييی استصييحاب الحكيي

الحكم الكلي، وفي النهاية اعتقد بأن  ما هييو الممنييوع هييو خصييوم استصييحاب 

الحكييم الكل ييي اللزامييي ومييا بحكمييه ال الترخيصييي، فيجييري استصييحاب الحكييم 

 .1الترخيصي حتی في الشبهات الحكمية

هذا، ولكن التحقيق لن  إشكال التعارض بين استصييحاب عييدم الجعييل الزائييد 

المجعول ال موضوع  لييه فييي الشييبهة الموضييوعيةل ألن  الشييغ واستصحاب بقاء 

فيها ليس في الجعل وحدوده حتی يحكم بجريان استصحاب عدم الجعييل الزائييد، 

وإن ما الشغ في تحقيق مصداقه خارجال وعدمه، كما إذا شغ في بقاء ت ييير الميياء 

لتهييا فييي لو زواله، ومن البديهي لن  الجعل ال يتسع وال يحدد سعة مصاديقه لو ق

ل النجاسة للماء المت ير مادام مت يرال ال يت ي ر سعة وضيقال بييزوال عالخار ، فج

ت ير الماء وعدمه، فال شغ  في جعييل زائييد لكييي يستصييحب عدمييه، ال يقييال: إن  

الجعل التفصيلي وإن كان كما ذكر إال  لن  االستصحاب يمكن لن يجري بعنوان 

أن يقال: الندري هل جعل المولی الحكييم القضية المجعولة، ب إلیإجمالي مشير 

علی عنييوان يشييمل الفييرد المشييكوغ خارجييال لم ال، وميين جهيية الشييغ فييي شييمول 

الجعل له موضوعال نستصحب عدمه، فإن ه يقال: الشغ فييي العنييوان الييذي جعييل 

عليييه الحكييم بحسييب الفييرض، وإن مييا الشييغ فييي شييموله لهييذا الفييرد، فييإن لريييد 
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ی العنوان فهييو مقطييوع بييه، وال شييغ فييي الحكييم استصحاب عدم جعل الحكم عل

وال في متعل قه حتی ينطبق عليه بسبب االستصحاب، وإن لريد استصحاب عدم 

شمول العنوان المجعول عليه الحكم للفرد المشكوغ ـ ولو بنحو العدم األزلييي ـ 

ييا الحكييم بمعنييی تفشمول الحكم ليس مالكال للتنجيييز، وإنمييا المييؤق ر فييي ال نجيييز إم 

ول لو الحكم بمعنی الجعل مع إحراز موضوعه في الخار ، مضييافال إلييی عجالم

لنه لو فرضنا جريان استصحاب عدم الجعييل الزائييد وتعارضييه مييع استصييحاب 

ابتالء االستصحاب الموضوعي  إلیالحكم في الشبهة الموضوعية، فينتهي ذلغ 

خييرين األصييلين اآل استصحاب عدم الجعل الزائد يعييارض بالمعارض ليضالل إذ

فييييي عييييرض واحييييد، وهمييييا: استصييييحاب المجعييييول الجزئييييي واالستصييييحاب 

الموضيييييوعي، ذليييييغ ألنا االستصيييييحاب الموضيييييوعي اليكيييييون حاكميييييال عليييييی 

استصحاب عدم الجعل الزائد، وإن مييا يكييون حاكمييال علييی استصييحاب المجعييولل 

ألن  ترتب عدم الجعل الزائد علييی االستصييحاب ليييس شييرعي ال كمييا هييو واضييأ، 

فرض استصحاب عدم الجعل الزائد في الشبهة الموضييوعية يوجييب وعلی هذا 

 إنكار لصل االستصحاب فيها.

ألنييغ كنييت علييی يقييين ميين طهارتييغ قييم شييككت فليييس »والتحقيق: لن  جملة 

تييييدل   ،الييييواردة فييييي صييييحيحة زرارة 1«ينب ييييي لن تيييينقض اليقييييين بالشييييغ لبييييدال 

ة، ومع داللتهييا بالصراحة علی جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعي

 علی جريانه المجال  للشغ في جريانه وحجيته فيها.

 

 التنبيه ال اني:

إشييكاالل آخيير علييی جريييان االستصييحاب فييي بعييض  ;إن  للسيييد المحقييق الخييوئي
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ألن  المعتبر فييي االستصييحاب هييو  للقسام الشبهة الحكمية غير  لشكال التعارض

وحدة القضية الميقنة والقضية المشكوكة، وهذه الوحدة في مقل استصحاب بقاء 

النجاسة للماء المت ير بعد زوال ت يره موجودة حيييث اليكييون الزمييان إال  ظرفييال 

اء، إال  لن ها غير موجودة فيما إذا كان الشييغ فييي مرحليية البقيياء متعل قييال بييأفراد للم

لخر  من ذلغ الموضوع، كما إذا علمنا حرمة  مالمسة المرلة في ليام حيضييها 

وشغ في لنها ترتفع بانقطاع الدم لو باالغتسال، فإنا الفرد المشكوغ في حرمته 

ذي علمنييا حرمتييه، وهييو الواقييع قبييل وهييو المييس  قبييل االغتسييال ي يياير الفييرد اليي

 انقطاع الدم، فال يجري االستصحاب.

إن  حرمة المييس  قبييل انقطيياع الييدم الشييغ فيهييا حتييی يجييري  وبعبارم أخری:

االستصحاب، وحرمة المالمسة بعد انقطاع الدم لم تكيين متيقنيية ميين األول، كمييا 

ان استصحاب الحرمة بعنوان طبيعييي المييس ميين القسييم القالييث ميين استصييحاب 

 1.الكلي، فال يمكن القول به

تيقنة والمشييكوكة إن كييان والتحقيق: لن  منشأ تعدد الموضوع في القضية الم

خصوصييية زمييان قبييل االنقطيياع وبعييده فهييو خلييفل ألنا المفييروض لن  الزمييان 

ظرف وحيقية تعليلية ال تقييدية، وإن كانت خصوصية مصيياديق المالمسيية قبييل 

انقطاع الدم وبعده متفاوتةل إذ المالمسة قبييل االنقطيياع تبيياين مصييداقال المالمسيية  

ن وإن كيييان صيييحيحال، ولكنيييه ال يوجيييب التعيييدد فيييي بعيييد االنقطييياع، فهيييذا التبييياي

موضوع المستصحبل ألن  ما هو معروض الحكم وموضييوعه ليييس هييو الفييرد 

الخارجي، بل الطبيعة المشتركة بين األفراد الخارجية هي الموضوع له، وهذه 

الطبيعة موجودة في القضييية المتيقنيية والقضييية المشييكوكة علييی السييواء، وعلييی 

ة هييو طبيعييي المالمسيية فييي ليييام الحيييض ال مصييياديقها هييذا فموضييوع الحرميي
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الخارجية، ومن هنا يكون إبقاء حرمتها بعد االنقطاع وقبل االغتسييال هييو إبقيياء 

نفس الحرمة المتعل قة بطبيعة المالمسة، وهذا ي يياير استصييحاب جييامع االنسييان 

الييذي كييان فييي ضييمن وجييود زيييد، فانعييدم قييم شييغ فييي قيييام عمييرو مقامييه بعييد 

ه، لو جييامع االنسييان الموجييود فييي ضييمن وجييود زيييد كييان متشخصييال فييي انعداميي

 شخم زيد، وهذا الجامع انعدم بانعدام زيد قطعال.

كما لن جامع االنسان في ضمن عمرو مشكوغ الحدوث، ومن هنا ال مجال 

الستصحابه، بخالف المقام إذ لن  عنوان طبيعي المالمسة لم يكيين مشخصييال فييي 

اع حتی ال يجري استصحاب الحرمة بعد انعدام هذه شخم مالمسة قبل االنقط

 المالمسة.

 

 التنبيه ال الث:

إن  الزمان في الشبهات الحكمية تارة يلحييظ ظرفييال للمستصييحب كمييا فييي نجاسيية 

الماء المت ير بعد زوال ت يره، ففي هذا الفرض يكون تصوير الحييدوث والبقيياء 

للمجعول الكل ي باعتبار الجعل بالحمييل األولييي واضييحال ولخيير  يلحييظ قيييدال فييي 

لوقييوف بعرفييه ميين متعل ييق الحكييم ويشييغ فييي قيييوده وحييدوده، كمييا فييي وجييوب ا

سقوط القرم لو  إلیال روب، فلو شغ في لن  الواجب هو الوقوف  إلیالزوال 

زوال الحمرة مقالل، كان مقتضی االستصحاب هو القاني، وفييي مقييل هييذا القسييم 

يمكن لن يقال: إن  الزمان لخذ  قيدال لمتعلق الحكم المشكوغ الظرفال لييه، فالجعييل 

حييدوث وبقيياء باعتبييار الزمييانين، ألن  الجعييل  بالحمييل األولييي ليضييال اليكييون لييه

بلحاظ الزمان األول في عرض الجعل بلحاظ الزمان القاني، وال يلحظان ظرفال 

 للمجعول حتی يقال: إن  الحصة القانية من الوجوب امتداد للحصة األولی.
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هذا، ولكن  الحكييم بمييا هييو مجعييول كل ييي بلحيياظ الجعييل بالحمييل األولييي وإن 

متييداد والبقيياء فييي لفييق الزمييانل ألن ييه لخييذ قيييدال لمتعلقييه الظرفييال، يفييرض لييه االلم

ولكن  هذا المجعول بهذا اللحاظ عرض علی متعل ق يكون له االمتداد والبقاء في 

لفق الزمان، وحيث يكون الحكم المجعول بلحاظ الجعل في الحمل األولي تابعييال 

وعلی هييذا  ،د بتبع متعل قهلمتعلقه، فيمكن لن يعرض له الحدوث والبقاء واالمتدا

كمييا يكييون للمتعلييق الحييدوث واالمتييداد، كييذلغ يكييون للمجعييول بالحمييل األولييي 

 .هعبتوث والبقاء بالحد

 والحمدهلل
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، التحقيييق لييه، بحث التداخل من لهييم  المباحييث األصييول ية. مييا وصييلت هييذه الرسييالةإن  

ال  لن  القاعييدة عييدم التييداخل مطلقييال » هييي:نهاييية الشييوط  يف اإليهوالنتيجة التي وصلنا 

و  ،مقتضييی األدليية االجتهادييية واألصييول العملي يية يو هيي ،األسييباب و ال المسييببات يف

 «.البابين يف القمرة هی العزيمة مطلقال 

، تييييداخل األسييييباب، تعاقييييب األسييييباب و المسييييببات الشييييرعي ة: المصتتتتطلحات الرئيستتتتية

 األسباب 
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 مقدمة

ييا ل فيبحييث فيهييا «األسييباب و المسييببات الشييرعي ة»ة هييوموضوع هذه الرسال عم 

 لها من التداخل و عدمه.  يعرض

و ال ييرض ميين البحييث هييو الوصييول إلييی نتيجيية و فائييدة، هييی ميين لسييمی 

لسييان الشييارع لسييباب متعييددة  يلن ييه لييو کييان فيي ي:النتييائ  و لرقييی الفوائييد و هيي

آخر  بحاصل من سباللمسبب لبالشخم  سببا م ايرال ، مُ ال يوجب کل منها منفرد

واحدة لو متعييددة  يحال المسببات؟ له يبالنوع لو بالجنس، فما ه و متحدال معه

بتعدد األسباب؟ و علی فرض تعددها، هل يلييزم فييی مقييام االمتقييال، التيييان بهييا 

 ؟ يالتيان بواحد منها و يسقط الباق يلم يکف ،جميعال 

هر األسييباب الشييرعي ة عنييد هييذه القاعييدة عيين ظييوا يتبحييث فيي هييذه الرسييالة

سبب بتعييدد السييبب؟ لو تعدد المُ  و هل لن مقتضاها هوتعددها و وحدة المسبب، 

متقييال بتعييدد وحييدة المسييبب مييع تعييدد السييبب؟ و علييی األول هييل هييو تعييدد ال

؟ و هييو بحييث يو يسييقط البيياق ،االمتقال الواحد عيين المتعييدد يسببات؟ لم يکفالمُ 

 ظهوراتها.عن مداليل األلفاظ و  يلصول

 الفصل األول

 األول: المراد من السبب و المسبب

عدميييه و  ،يلييزم ميين وجيييوده وجييود المسييبب و ميين عدمييه يالسييبب: هييو الييذ»

 «.الحادث عند حصول سببه يالمسبب هو الحکم الشرع

 

 : ماهّية األسباب الشرعّيةيال ان

 يمييؤقرات و علييل عقلييية لو هيي ياختلف فی ماهييية األسييباب الشييرعية ـ هييل هيي

هييا ليسييت بعلييل  ،تفصيل غا هو المؤقر واقعا لو هنامعرفات و کواشف عم   لو لن 
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 لموضوع ـ علی لقوال، لوجهها األخير.لعقلية و ال معرفات، بل هی قيود 

 

 ال الث: تحرير محل النزاع

 ؟و مفهومهاهل البحث متوقف علی القضية الشرطية و  األول:

القضييي ة مفهييوم إن  النييزاع فييی تييداخل األسييباب و المسييببات، ليييس بمبييتن علييی 

وال علييی کييون كييل واحييد  ،الشرطي ة، ألن  البحث، إن ما هو فی تداخل المنطوقين

بصييورة تعييدد  ة مسييتقلة ال جييزء  عل يية، ألن  النييزاع ال يخييتم  من الشرطين، عل يي

 .بب شخصال ـ في صورة تعدد الس ، بل يأتي ـ ليضال السبب نوعال 

 األکقر؟ ةما هو المراد من تعدد الشرط و السبب فی عبار ال انی:

 :إن  التعدد علی قسمين و البحث يشملهما معال 

نوعييان ميين السييبب موجبييان للحکييم  غ، بييأن يکييون هنييايلف: التعييدد النييوعل

سييت الميييت فاغتسييل س  إذا م  »الشييرعی متحققييان فييی مکلييف واحييد، کييأن يقييال:

 قم  مس  الميت ولجنب.« إذا لجنبت فاغتسل»و

نيييوع واحيييد مييين السيييبب، کيييأن  غ، بيييأن يکيييون هنيييايب: التعيييدد الشخصييي

ات.« إذا مسست الميت فاغتسل»يقال: تين لو مر   قم  مس  الميت مر 

 ما هو المراد من وحدة الجزاء و المسبب؟ ال الث:

ـ کال سييل و  ـ کالطهييارة ـ لو نوعييال  جنسييال  يلييزم لن يکييون المسييبب واحييدال 

الکف ارة ـ حتی يدخل فی محل النزاع، دون الواحد بالشخمل ألن  التداخل فرع 

و دون الواحييد  ،و ال يعقييل التعييدد فييی الواحييد بالشييخمل فإن ييه تنيياقض ،التعييدد

ختليييف بيييالنوعل کال سيييل و الوضيييوءل فإن يييه اليعقيييل التيييداخل فيييی بيييالجنس و الم

و دون الواحد بالنوع المختلف  ،الوضوء و ال سل، لمکان التعدد و عدم الوحدة

ييا فيييه، ففييی مييورد االجتميياع،  يهييذا فيي غ،بالعدد، کذل غييير العمييوم ميين وجييهل لم 
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 دون المفهوم. ن المصداق واحدال وکي

 تکرارهالراب : تعدد المسبب و 

إن ما البحث، فيما إذا کان الجزاء و المسبب، ماهي ة کلي ة، قابلة للتکقر و التعدد ـ 

ا اذا لم يکن کذال لو  ،، کزيييدحقيقيييال  ـ بأن يکون جزئيال  غکال سل و الوضوء ـ لم 

ال   1.غير قابل للتکقر کالقتل ـ فهو خار  عن محل البحث. هکذا قرروا کلي 

 

 الخامر : تعاقب األسباب

المراد من تعاقب األسباب، هو عييدم مسييبوقية السييبب القيياني بالمسييبب األول، »

و وطأ في الحيض مرة قانية، قبل التكفييير  ،و نام قبل التوضؤ للبول كما لو بال  

و المراد من عدم تعاقب األسباب، هو مسييبوقية السييبب القيياني بالمسييبب  ،ل ول

أ قم  نام   2.«األول، کما لو بال قم  توض 

حل  النييزاع فييی تييداخل األسييباب هييو تعاقييب األسييباب، ألن ييه ال كييالم فييي و م

السييبب اآلخيير بعييد حصييول مسييبب األولل کميين  و  عدم التداخل فييي صييورة طيير

 للنوم بال كالم.  توضأ من بول قم نامل فإن ه يجب الوضوء قانيال 

 

 : تداخل األسبابيالفصل ال ان

 األول: المراد من تداخل األسباب و عدمه 

و اعتبييار لولهييا  ،صورة التقارن بينها يف واحدال  المراد من التداخل، جعلها سببال 

سييبب  صييورة التعاقييبل کييأن لييم يکيين ميين لول األميير إال   يفيي يدون البيياق سييببال 

                                                           
 ، م2 – 1   ،فوائتتد األصتتولالكيياظمي الخراسيياني،  ل206 م ،کفايتتة األصتتولالخراسيياني،  .1

   ،تحريرات في األصولالخميني،  ل258 – 257، م3  ،منتقى األصولالحكيم،  ل492 – 491

المحصتتول فتتی  ل الجاللييي،349 – 348 ، م1   ،تدذيب األصولالسبحاني، ، 81 – 78 ، م5
 .374، م2   ،األصولعلم 

 .310 – 309م  ،عوائد األيامالنراقي،  .2
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 واحد.

يتعييدد المسييبب فللمسييبب،  سييبب مقييتضف  و المراد ميين عييدم التييداخل، لن  کييل  

 بال فرق بين حال االجتماع و عدمهحسب تعدده، 

 

 ال انی: إمکان تداخل األسباب

و  1،فييی لحييد قوليييه 1کالعال ميية ،و نييدر ذهب المشهور إلی المکان إال ميين شييذ  

لن  األسييييباب الشييييرعي ة، ليسيييت کالعلييييل التکويني يييية حتييييی يمتنييييع  :عميييدة الييييدليل

اجتماعها و لدل  دليييل عليييه وقييوع التييداخل فييی األسييباب و المسييببات بالجميياع 

ال سيييل و  يمييين الرواييييات اليييواردة فييي  کميييا هيييو المسيييتفاد  ليضيييال  ،والضيييرورة

 الوضوء. 

 

 ث: أدلة األقوال  لال ا

 بالتداخل مطلقاة القول الف: أدلّ 

خصوم منزوحات البئر، من األدلة القالقيية ـ ميين لن   يف 1ما قاله العالمة. 1

ق على االسم المتناول للقليييل و الكقييير ل يية و لن ييه بفعييل األكقيير يمتقييل الحكم معل  

 2.«األمرين والاستحالة في اجتماع المعرفات

 بإيرادين: 1لورد عليه صاحب الجواهر

التعليييل بييأن  الحکييم معلييق علييی االسييم... و لن ييه بفعييل األکقيير يمتقييل »الييف:

 األمرين... مصادرة.

ب: كون علل الشرع معرفات و عالمات، فال اسييتحالة فييي اجتماعهييا علييى 

                                                           
 .429 ، م2   ،الشيعة مختلفالحلي،  .1

 . 107 ، م1  ،منتدى المطلبالحلي،  .2
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معلول واحد، اليقتضي ذلغل ألن ا و إن لم نقل: إن ها علييل حقيقييية إال لن  الظيياهر 

 1.«يعلم خالفهالعلل الحقيقية حتى   جريانها مجر

ـ األصييل و البييراءة و  2ميين األدليية األربعيية 1يما قاله المحقق األردبيلتت .2

فييات  صدق امتقال األمرين بفرد واحد و کون األسباب الشرعي ة ميين قبيييل المعر 

 3.«و العالمات

 :يالحظ عليهو 

هو حکم العقل بالعدم لم استصحاب العييدم، « األصل»لن  المراد من  أوال: 

 ة هو حکم الشارع المقدس لو العقييل بهييا،ءو المراد من البرا ،حتی يقبت خالفه

المفقييود  غظرف الش يمن األصول العملي ة الجارية ف يو ه ،حتی يقبت خالفها

ا سنقول ـ إن يف تبيييين القييول المختارييـ : إن  المسييتفاد ميين  يشاء ع فييالمقامل فإن 

لو   ـ وجييدانال غ  و معه، ال شيي ،دلة األجتهادي ة هو الحدوث عند الحدوثظاهر ال

 عدم تداخل األسباب، فال تصل النوبة إلی األصول العملي ة، فانتظر. يـ ف تعبدال 

علييييی  4لن  دعييييو  صييييدق امتقييييال األمييييرين بفييييرد واحييييد، مصييييادرة : انيتتتتاً 

 محل المنع.  يبل، ف ،المطلوب و فی محل النزاع

فات و العالمات، اليسمن و  : ال اً  لن  کون األسباب الشرعي ة من قبيل المعر 

 غن هييا کمييا يحتمييل کونهييا کواشييف عيين علييل متداخليية، کييذلميين جييوعل أل يالي نيي

ييةل فعندئييذف يطلييب کييل   ، کاشييفال منهييا يحتمل لن يکييون کييل عيين عل يية مسييتقل ة خاص 

هييا  ،ل فليس القول بالکاشفي ة مالزمال للتييداخلمستقالل  واحد، معلوالل  مضييافا إلييی لن 

و  ،لموضيييوعل ال و إن ليييم نقيييل بأن هيييا عليييل حقيقيييية إال لن  الظييياهر، کوُنهيييا قييييود

                                                           
 .260 ، م1  ،جواهر الكالمالنجفی،  .1

 .1بعضها مشترکة بينه و بين ما قاله العالمة .2
 .115 – 114، م 6  و البرهان، مجم  الفائدماألردبيلي،  .3

 عی فی الدليل.لخذ المد   و هي.  4
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 جرياُنها مجر  العلل الحقيقية، حتى يعلم خالفه.

 ما قيل من برهان الصرفّية .3

أ»فإن ه لو قيل: أ و إذا ِنمت فتوض   ظهوران: غفهنا« إذا ُبلت فتوض 

و الزميييه عييدم تيييداخل  ،الييف: ظهييور حيييدوث الجييزاء عنيييد حييدوث الشييرط

 األسباب.

 ينفييس طبيعيية التوضييؤ التييب: ظهييور وحييدة المتعلييق و کييون المتعلييق هييو 

و اليمکييين  ،وحيييدة الحکيييم و ال تقبيييل تعيييدده و الزميييه تيييداخل األسيييباب يتقتضييي

 غفالبد من رفع اليد عن لحدهما و القائل بالتداخل، يتمس ،الجمع بين الظهورين

 ويرفع اليد عن الظهور األول. يبالظهور القان

 من الشکل األول و هو:  يو حاصله قياس برهان

  ،و صرفه يء الشي  الحکم، طبيعإن  متعلق »

 ،، ال يتقنی و ال يتکرريءو صرف الش

 «.المقال ـ ال يتکرر و ال يتقن ی يفمتعلق الحکم ـ کالتوضؤ ف

 ،1يلجاب به المحقق الحييائر يالجواب عن البرهان: هو منع الص ر  الذ

 قال ما خالصته:  ذا إ

باعتبييار صييرف الوجييود الييذي إن  القول بكون متعلق األوامر هو الطبيعة »

هو مبنى القول بالتداخل، خالف التحقيقل ألن  الييذي يييدل العقييل علييى دخلييه فييي 

و من المعلوم لن   ،على مدلول اللفظ، إن ما هو مطلق الوجود متعلق الطلب زائدال 

عنييوان الصييرفي ة لو ناقضييي ة الوجييود للعييدم، اعتبييار زائييد علييى ذلييغ، فييال وجييه 

 1.«للمصير إليه

ظهييوران حتييی يبحييث عيين تقييديم  غن  الحق و النصيياف، لن ييه ليييس هنييا لإال  

                                                           
 .412 – 411م ،كتاب الصالمالحائري،  .1
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حييدوث الجييزاء عنييد حييدوث  :لحييدهما علييی اآلخييرل بييل الظهييور واحييد و هييو

 1عنييد حييدوث السييببل و هييذا ،و بتعبييير لدق و لکمييل حييدوث المسييبب ،الشييرط

 حيث قال: 1يموافق لما لفاده المحقق اآلخوند الخراسان

جمليييية فييييي حييييدوث الجييييزاء و ظهييييور الطييييالقل ال دوران بييييين ظهييييور ال»

و ظهورهييا فييي ذلييغ  ،علييى عييدم البيييان ضرورة لن  ظهور الطييالق يكييون معلقييال 

ل فييال ظهييور لييه مييع ظهورهييال فييال يلييزم علييى القييول بعييدم صييالأ ألن يكييون بيانييال 

فييتلخم بييذلغ،  ،التداخل تصرف ـ لصال ـ بخييالف القييول بالتييداخلل كمييا اليخفييى

  .2«لن  قضية ظاهر الجملة الشرطية، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط

 

 ب : أدلة القول بعدم التداخل مطلقاً 

 الظاهرحدوث المسبب عند حدوث السبب .1

ن  الظاهر و المرتکز عند العرف من األسباب و المسببات الشييرعي ة، حييدوث إ 

و  ،الظهور محکام ما لم يدل دليل علی خالفهالمسبب عند حدوث السبب و هذا 

يستدل به ـ فيما يبدو ـ کل  الذي هذا هو الدليل الوحيد المتين علی عدم التداخل، 

 من قال بعدم التداخل. 

 يمن الوجه العقل 1ما قاله العالمة .2

 حيث قال:  

ت ـ ل لنا: لن  التييداخل ملييزوم ألحييد محيياال 3واألقرب عدم التداخل ـ  مطلقا» 

ا خرق الجماع  ،لو تخلف المعلول عن علته التامة ل ييير مييانع ،قالقة وهو إم 

و كييل واحييد منهييا  ،لو تعييدد العلييل المسييتقلة علييى المعلييول الواحييد الشخصييي

                                                           
 ل : کون الظهور واحدا. .1
 .204 م ،كفاية األصولالخراساني،  .2

 .يفی مقابل التفصيل اآلت .3
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 . 1«محالل فالملزوم محال...

 :أصالة عدم التداخل 3

ل 2التييداخل، لصييالة عييدم غذهب المشهور إلی عدم التداخل و من لدل تهم علی ذل

 المراد منهال قم  النظر فيها.  يالبحث ف يفينب 

 :يليما  يبل لقوال و ه ،المراد منه حسب التتبع: وجوه 

و  4و مفتيياح الکراميية  3مشييارق الشييموس يکمييا احتملييه فيي ،الييف : الظيياهر

ح به ف  . 7و الجواهر 6و جامع المقاصد 5المعتبر يصر 

 .8مفتاح الکرامة يب : الراجأل احتمله ف

و  10و مفتييياح الکرامييية 9مشيييارق الشيييموس ي  : االستصيييحابل احتمليييه فييي

ح به ف  11.الجواهر يصر 

  رجوع الدليل ال الث إلی الدليل األول

و المييراد منييه هييو الظيياهر ميين  ،هييو الظيياهر« الراجأ»الظاهر لن  المراد من  

                                                           
 .428 ، م2   ،مختلف الشيعةالحلي،  .1

 ،إيضتتاح الفوائتتدالحلييي، ل 316 ، م6،   تذكرم الفقداءالحلي،  ل403 ،2  ،المعتبرالحلي،  2. 

، 3،  ذكرى الشيعة في أحكتتام الشتتريعة ؛95 ، م2   ،الدرورالشهيد األول،  ل417 ، م3  
الشهيد ، 76 ، م1،  جام  المقاصدل الكركي، 107 ، م1  ،المدذب البارعالحلي،  ل472 م

الشييهيد القيياني،  ل343 ، م2  ،شتترح اللمعتتةالشييهيد القيياني، ل 144 م ،روض الجنتتان، القيياني

 ل114، م 6و    79 ، م1   ،مجمتتتت  الفائتتتتدماألردبيلييييي،  ل474 ، م2  ،مستتتتال  األفدتتتتام
 ل نجفييي،107 ، م1  ،مفتتتاح الكرامتتة ل العيياملي،48 ، م2   ،كشتتف الل تتامالفاضييل الهنييدي، 

كتتتاب اآلشييتياني،  ل249 ، م1   الطدتتارم،كتتتاب  ل األنصيياري،217 ، م5 ،  جتتواهر الكتتالم

 .144م ، القضاء
 .68 ،1   ،مشارق الشمورالخوانساري،  .3

 .107 ، م1   ،مفتاح الكرامةالعاملي، . 4

 .403 ، م2   ،المعتبرالحلي، . 5

 .147 ، م1   ،جام  المقاصدالكركي،  6.
 .260 ، م1   ،جواهر الكالمالنجفي، . 7

 .107 ، م1   ،مفتاح الكرامةالعاملي، 8.  

 .68 ، م1   ،مشارق الشمورالخوانساري،  9.
 .107 ، م1   ،مفتاح الكرامةالعاملي،  .10

 .260 ، م1   ،جواهر الكالمالنجفي،  11. 
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، فيرجييع هييذا «الحييدوث عنييد الحييدوث»األسباب والمسببات عند العرف و هييو 

يرجييع إليييه مييع فقييد  يلصييل عمليي« االستصييحاب» و ،الدليل، إلييی الييدليل األول

و مييع وجييوده ـ و هييو الييدليل األول ـ التصييل النوبيية إليييه،   ،الييدليل االجتهيياد 

ن الشکال، هو الدليل األول المستفاد م يخل الخالفالدليل الوحيد علی عدم التدا

 من األدلة.

 يج: تفصيل الحلّ 

القانی دون  يل فالتداخل فغالتفصيل بين اختالف الشرط ماهي ة و اتحاده کذل .1

لة تکييرر أمسيي يل حيييث ذهييب فيي1عن ابيين إدريييس الحلييی يو هو المحک ،األول

و لن  األصييل البييراءة عيين الزايييد علييی  ،الحائض إلی عدم تکييرر الکف ييارة يوط

ة الواحدة فيجييب لکييل  زيييادة  ،السهو لکييل زيييادة و نقيصيية يبخالف سجدت ،المر 

 1.سجدتانل لعدم الدليل علی تداخل األجناس المختلفة

 عيين التييداخلل ي  الحييائض لجنبيي يوطيي يف 1لن  کالمه :أوالً  المالحظة عليه؛

ألنه بزعمه ـ  کما هو المستفاد من کالمهل حيث قال: ألن  هييذه لسييماء األجنيياس 

وطبيعييي   يـ  لن  موضييوع الکف ييارة، هييو صييرف وجييود الييوط 2والمصييادر...

لول وجييود الطبيعيية ميين الييوطی و صييرف الشيي  و  .وبتعبير آخر ،ناقض العدم

کما لن   ،السببمبحث التداخلل فإن ه فرع تعدد  يطبيعي ه ال يتکرر حتی يدخل ف

فييإن  طبيعي ييه موضييوع   لالفطار فی نهار شهر رمضييان ميين هييذا القبيييل  ليضييال 

ل 1الکف ارة ال لفراده ، فاألحسن بل المتعي ن، االستشهاد بموضع آخر ميين کالمييه

 فإن  المستفاد من ظاهره هو التفصيل المنسوب اليهل حيث قال:

لسهو ـ  مرات كقيرة ـ  فإن سها المصلي في صالته بما يوجب سجدتي ا»  

                                                           
 ، نقال عن مطارح األنظار. 376، م2  ،المحصول فی علم األصولالجاللي،  .1

 . 145ـ  144 ، م1   ،السرائرالحلي،  .2
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لو سييجدتا السييهو عيين  ،فييي صييالة واحييدة، ليجييب عليييه بكييل مييرة سييجدتا السييهو

الجميييع؟ قلنييا: إن كانييت المييرات ميين جيينس واحييد، فمييرةل واحييدةل، يجييب سييجدتا 

تكلم ساهيا في الركعة األولة و كذلغ في بيياقي الركعيياتل فإن ييه ال   :السهو  مقال

ب عليه سجدتا السييهو فحسييُبل ألن ييه ال دليييل يجب عليه تكرار السجداتل بل يج

وما  1«، يجب عليه سجدتا السهومن تكلم في صالته ساهيال » و قولهم ::  ،عليه

ييا إذا اختلييف الجيينس، فيياألولى عنييدي بييل «دفعيية واحييدة لو دفعييات»قالوا :  ل فأم 

الواجييب، التييييان عيين كيييل جيينس بسيييجدتي السييهول ألن يييه ال دليييل عليييى تيييداخل 

ـ   األجناسل بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناوله اللفظل ألن  هذا قد تكلم ـ مقالل 

بييين األربييع والخمييس ولخييل  وقام في حال قعود ولخييل بإحييدس السييجدتين وشييغ

ميين فعييل كييذا، »: :قييالواو ،يييذكره إال بعييد الركييوع فييي القالقيية بالتشهد األول ولم

يجييب عليييه سييجدتا  و من فعل كذا في صييالته، سيياهيال  ،سجدتا السهو يجب عليه

و هيييذا قيييد فعيييل الفعليييينل فيجيييب علييييه امتقيييال األمييير وال دلييييل عليييى  ،«السيييهو

 .2«يتداخالن بال خالف من محقق تداخلهمال ألن  الفرضين ال

ميين الفقهيياء، لن   3لن  المستفاد ميين الکتيياب و السيين ة و کلمييات األعييالم : انياً 

و لهذا  ،لفراده و الطبايع السارية المتحققة ضمنها ي:الوط يموضوع الکفارة ف

ال طبيعي ييه و صييرفه حتييی يتحقييق بييأول  يذهبييوا إلييی تعييدد الکفييارة بتعييدد الييوط

 فرده و ال يتکرر و ال يتقن ی.

                                                           
ميين لبييواب الخلييل الواقييع فييي الصييالة،  4، البيياب 313 ، م5   ،الوستتائلمستتتدر  النييوري، . 1

الحديث األولل و فی الباب روايات لخر تدل ـ فی الفرض ـ  علی التکبير و التدل علی المطلوب و 

 نافيهل فراجع .تال 
 .258 ، م1   ،السرائرالحلي،  .2

كاشف  ل 624 ، م 3   ،ذخيرم المعادالسبزواري،  ل349 ، م1   ،إيضاح الفوائدالحلي،  .3

كتتتتاب األنصييياري،  ل15 م ،رستتتائل فقديتتتةالنجفيييي،  ل136 ، م1   ،كشتتتف اللطتتتاءال طييياء، 
 ،كتتتاب الطدتتارمل الگلپايگاني، 53 ، م1   ،تحرير الوسيلةل الخميني، 235 ، م1   الطدارم،

 .163 م
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 الفصل ال الث: تداخل المسببات

 األول: المراد من تداخل المسببات و عدمه

مسييبب واحييد و التصييل النوبيية إلييی تييداخل  غاألسباب، فهنا يإذا قبت التداخل ف

و عل يية لمسييبب  المسبباتل و إذا قبت عييدم التييداخل فيهييا و لن  کييل سييبب مقييتضف 

مقام آخر و هو، هل مع تعدد التکليييف و  يوتکليف مستقل، فحينئذف يقع الکالم ف

المسبب، يلزم تعدد االمتقال بتعدد التکليف ـ و يعب رعنه بعدم تداخل المسببات ـ 

ـ و يعبرعنييه  ييکتفييی بامتقييال واحييد عيين التکيياليف المتعييددة و يسييقط البيياقلم 

 بتداخل المسببات ـ ؟ 

 ال انی: إمکان تداخل المسببات

  1کييالم الشيييخ األعظييم يلکيين  الصييريأ فيي  ظاهر کلمات الباحقين إمکانه مطلقييال  

المفهييوم واحييد و الوجييود متعييددا، فالتييداخل  غهو التفصيييل بييين مييا اذا کييان هنييا

 المفهوم و الوجود، فالتداخل ممکن.  يو بين غيره من الت اير ف ،ممتنع

 ال الث: أدلة األقوال

 الف: أدلة القائلين بالتداخل مطلقاً  

 مقتضی إطالق األدلة .1

 علی التداخل ما هذا خالصته:  قال شيخنا األستاذ المحقق مکارم مستدالل 

بالنسبة إلی اآلخر، فکان مرد قولييه  إذا کان کل واحد من الخطابين مطلقال »

و « لو غييير هاشييمی لکييرم عالمييا سييواء کييان هاشييميال »إلی قوله « لکرم عالمال »

سييواء کييان  لکييرم هاشييميال »إلييی قولييه « لکييرم هاشييميال »کييان مرجييع قولييه  غکييذل

                                                           
 . 102ـ  101 ،م1  )ط.ق(کتاب الطهارة االنصار ،  . 1 
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ة واحييدة ـ   يشکال ففال إ« عالما لو غير عالم کفاية إتيان متعل ق العنوانين ـ ميير 

يقيييال: إن  النسيييبة بيييين  لن   :لةأعييين امتقيييال کيييال الخطيييابين. و التحقييييق فيييی المسييي

و  ،دليلييين تتصييور علييی لربعيية وجييوه: فتييارة تکييون النسييبة هييی التبيياين يمتعلق

 ينين هييو لخيير  تکييون النسييبة بييين العنييوا ،حينئذف الموقع للتداخل کما ال يخفييی

و  ـ للبحييث عيين تييداخلهمال ألن همييا متييداخالن دائمييال   ل فال معنی ـ ليضييال يالتساو

ف المولی بماهي ة ـ مرتين ـ  إال لن بينهمال بل اليمکن لن يکل   غاليمکن االنفکا

ة إلييی فييرد خييام ميين الماهي ييةل فيتعل ييق کييل واحييد ميين  ييرجع خطابه ف کييل ميير 

ينئييذف ترجييع النسييبة  ـ المحاليية ـ  إلييی الخطييابين بفييرد خييام ميين الماهي يية و ح

واحييد منهمييا بتشخصيياته الفردي يية  کمييا فييی القسييم األولل ألن  کييل    التبييائن ليضييال 

و  ،و رابعة: العمييوم المطلييق ،و قالقة: النسبة هی العموم من وجه ،مباين آلخر

لن   يو ال إشييکال فيي ،المقام، إن ما هييو هييذان الوجهييان األخيييران يمحل البحث ف

اوين فيهما ـ تارة ـ  تکون من العناوين القصدي ةل کعنوان الصالة و الصييوم العن

و لخيير  ميين العنيياوين  ،و نحوهما من العناوين الموجييودة فييی لبييواب العبييادات

لن  مقتضييی القاعييدة هييو  :والصييحيأ ال غير القصدي ةل فتصير الصور حينئذف لربعيي

األدليية الشييرعي ة وإطالقهييا،  جميع الصور األربع لييو کن ييا و يف  التداخل ـ مطلقال 

 :ما لم تنصب قرينة علی التداخل لو عدمهل فييإن  مقتضييی إطييالق الخطييابين هييو

کفاية التيان بمجمع العنوانين فی العامين من وجه و کفاية التيان بالخام فی 

 1.«العموم و الخصوم المطلق

ـ  يالتسييياو يلن يييه ليييو کانيييت النسيييبة بيييين العنيييوانين هييي :يالحتتتظ عليتتته؛ أوالً 

 .محل البحث ـ قطعال  يکاغتسل للجمعة و الجنابة ـ  کانت ف

بييييالعنوان دون المعنييييون  األحکييييام يتعلييييق، دائمييييال  يلن  الخطيييياب فيييي : انيتتتتاً 

                                                           
 . 51 – 50 ، م2   ،أنوار األصولالقدسي،  .1
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 هذه الجهة بين النسب األربع. يوالفرق ف ي،الخارج

لن  رجوع الخطاب إلی الفرد الخام من الماهي ة، مسل م البحييث فيييهل  : ال اً 

و هو محل اآلقارل لکن هييذا  يق ال رض من الخطاب بالفرد الخارجلمکان تعل  

إلييی التبييائنل ألن  المييراد ميين التبييائن،  يال يوجييب لن ترجييع النسييبة ميين التسيياو

يييأ للنيييوم»التبيييائن بيييين العنيييوانين ـ کيييأن يقيييال:  و « سيييل للجنابيييةاغت» و« توض 

الوضييوء و ال سييل عنوانييان متبائنييان ـ دون التبييائن بييين الفييردين مييع االتحيياد 

ـ و هکييذا  ال و ال سل واحد نوع« اغتسل للجمعة و الجنابة»ـ کأن يقال:  يالنوع

ب بين العناوين دون األفراد، فإن  التبائن الفرد ـ و هو   يساير النسب، فإن ها ِنس 

 جميع النسب األربع. يوجود ـ ال محالة ـ  فتبائن فرد لفرد آخر ـ م

ال سيييل، الوضيييوء، الطهيييارة و غيرهيييا مييين متعلاقيييات »لن  عنيييوان  :رابعتتتاً 

حتی يدخل فی  يو الجنس يکان کل واحد منها من قبيل الواحد النوع« األحکام

ييب ال فيي و ليييس داخييالل  ،محييل النييزاع ميين التييداخل  يو ال فيي يالتسيياو يفييی الِنس 

ب بين األلفاظ المتبائنة ـ باعتبار معانيها و مفاهيمها ـ ال  قسامف غيرهل فإن ها ل الِنس 

 األلفاظ المترادفة و ال األلفاظ و لنفسها.

ـيي و هييو سييقوط « يالتداخل العرف»لن ه إن کان المراد من التداخل،  :خامساً 

التکاليف المتعددة بامتقال التکليف الواحدـ کما هو الحق، فممکن و واقييع بييدليل 

الفردين المتبائنين ـ کمييا فييی بيياب ال سييل ـ و إن کييان  يـ، حت ی فـ مطلقال  خام

العمييوم و  يـ ، حتييی فيي فمحييال ـ مطلقييال « يالتييداخل الييدقيق العقليي»المراد منه، 

 .و من وجه الخصوم مطلقال 

 :1قال صاحب الجواهر 

لن  التحقيق الذي ال مفر منييه، لن يقييال: إن  التييداخل الحقيقييي ممتنييع ـ »...  

و ما ُيطلِق عليه األصحاب  ،حقيقة واحدال  ـ إذ اليتصور جعل الشيئين شيئال  عقالل 
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  1.«لن ه تداخل، فالمراد لن ه شبه التداخل، من جهة االجتزاء بواحد عن متعدد 

محل ييهل  يصدي ة و غير القصدي ة صحيأ فييلن  تقسيم العناوين إلی الق :سادساً 

لة التداخلل فإن  الفرق بينهما ـ فی ما نحن فيه ـ فرق غير أمسه لکن الربط له ب

 فارق. 

 .يء، ليس من التداخل فی شلن  العموم و الخصوم مطلقال  :سابعاً 

لن  الظيياهر ميين األدليية هييو الحييدوث عنييد الحييدوث و تعييدد المسييبب  :و امنتتاً 

التيييان بمجمييع العنييوانين إال لن يرجييع إلييی  يـ  و ال يکفيي بتعدد السبب ـ مطلقال 

 تعدد المعنونين و عدم التداخل.

  يحکم العقل و العرف بصدق االمت ال العرف .2

ة بالتکا م  ، المتحييدة ليف المتعددة فردال من لدلتهم علی التداخل، لن ه لو اشت لت الذ 

يصدق ـ بمقتضی الطالق ـ  االمتقال بفعل واحد منها، کما يصدق بفعلها  نوعال 

فيمييا إذا اجتمييع علييی المکلييف، غسييالن  1يـ  قالييه المحقييق السييبزوار ـ  جميعييال 

 2.واجبان فصاعدال 

لن ا نمنع صدق االمتقال العرفی، بإتيييان التکليييف الواحييد عيين  :يالحظ عليدم

ل ألن  المتفيياهم العرفييی، لن  لکييل غالتکاليف المتعددةل بل األمر بييالعکس ميين ذليي

عيين اآلخيير، مييا لييم يييدل دليييل علييی التييداخل و االکتفيياء  مسييتقالل  تکليييف امتقيياالل 

 بامتقال واحد عن التکاليف المتعددة. 

 البراءم عن الزائد .3

بالبراءةل بتقريب لن  لزوم االمتقال الواحد عند  غمن لدلتهم علی التداخل، التمس

ةل ءالبرا يمقله تجر يو ف غمشکو غالتکاليف المتعددة، يقينی و الزائد علی ذل

                                                           
 .117 ، م2   ،جواهر الكالمالنجفي، . 1

 .8 ،1   ذخيرم المعاد،السبزواري، . 2
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ييي والفاضيييل  1يبهيييذا اليييدليل بعيييض مييين المحققيييينل کيييالمحقق السيييبزوار غتمس 

 2.يالهند

األسييباب  يالتداخل و عدمه، ف يلن  البحث اآلن ـ ف :أوالً  يالحظ عليدما؛و 

حول مقتضی األدلة االجتهادي ة دون األصول العملي ةل فاالستدالل   -والمسببات 

 ه.، فی غير محل  يباألصل مع إمکان االستدالل بالدليل االجتهاد

لصل التکليفل مع لن ه ليييس  يف غة، هو الشءلن  موضوع لصل البرا : انياً 

التکليف، بل هييو خييالف  يف غمن الش يءما نحن فيه ـ تداخل المسببات ـ ش يف

الفييرضل ألن  البحييث عيين التييداخل، متفييرع علييی تعييدد التکليييف و مييع اليقييين 

 بالتکاليف المتعددة، المعنی لجراء لصل البراءة. 

کفاييية االمتقييال  يفيي غ، کييان الشييغتداخل المسييببات شيي يلن ه لو کان ف : ال اً  

تييياط و االشييت ال ـ و فی مقله يجيير  لصييل االح ،الواحد عن التکاليف المتعددة

ـيي  کمييا هييو المختييار ـ « لصل االستصحاب»کما قال به کقير من المحققين ـ  و

 «.لصل البراءة»دون 

 ب: أدلة القائل بعدم التداخل مطلقاً 

 يمن الدليل العقل 1ما قاله العالمة .1

ل لنييا: لن  التييداخل ملييزوم ألحييد محيياالت واألقييرب عييدم التييداخل مطلقييال » قييال: 

ا خرق الجماع  ،ف المعلول عن علتييه التاميية ل ييير مييانعلو تخل   ،قالقة  و هو إم 

وكل واحد منهييا محييالل  ،لو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي

 3.«فالملزوم محال...

التهييذيب ـ  ميين هييذا  يمطارحه ـ علی ما نقل فيي يف 1استفاد الشيخ األعظم 

                                                           
 .701 ، م3   ،ذخيرم المعادالسبزواري، . 1
 . 48 ، م2   ،كشف الل امالفاضل الهندي،  .2

 .428 ، م2   ،مختلف الشيعةالحلي، 3. 
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ه لـ سواء  ال الکالم، امتناع التداخل مطلق کان فی األسباب لم فی المسببات ـ ولقر 

 1.ي، سي دنا المام الخمينغعلی ذل

األسييباب ال المسييببات، فييال  يناظر إلييی التييداخل فيي 1لقول: إن  کالم العالمة

  2.تهذيبه يف 1يما لورده سيدنا المام الخمين 1يرد علی العالمة

 ق التکليف بالفردمن تعلّ  يما نقله  األستاذ السبحان .2

ل»فإن ه قال:   و  ،إن  متعل ق التکاليف هو الفرد الم اير للفرد الواجب بسبب األو 

بل ال يعقل ورود دليييل علييی التييداخل ـ  ،ال يعقل تداخل فردين من ماهي ة واحدة

 « . ي ةلحکم السبب إال لن يکون ناسخال  3،التقدير غـ علی ذل ليضال 

إن  متعل ييق »إن  الظيياهر المييراد ميين قولييه: »قم  لورد عليه بما هذا خالصته: 

ل هيييو تقيييييد متعليييق « التکييياليف هيييو الفيييرد الم ييياير للفيييرد الواجيييب بسيييبب األو 

يييأ لي:« آخييير»بلفظييية  يالسيييبب القيييان يالوجيييوب فييي و إذا ُبليييت  ،إذا ِنميييت فتوض 

أ وضييوءال آخيير  التييداخل بييين الفييردين غييير و عندئييذف يصييأ  لن يقييال: إن  « فتوض 

ق الجيييزاء و لنيييت خبيييير بعيييدم تمامي تيييهل ألن  إيجييياد التکقييير فيييی متعل ييي ،ممکييين

متعلق  يإذ يمکن إيجاد التکقر ف« آخر»ال يتوقف علی تقدير لفظ « الوضوء»

بشييرطهل فيقييال: « وجييوب الوضييوء»الجزاء بوجه آخر وهو تعليييق کييل  جييزاء 

امتقالهمييا  و عندئييذف يصييأ   ،ميين البييول لو ميين النييوم ناشييئال  يجييب الوضييوء وجوبييال 

 4.«بفعل واحد

ميين البييول لو ميين  يجييب الوضييوء وجوبييا ناشييئال »إنا فييی قولييه:  :أقتتول: أوالً 

وضييوء  غمسامحة ظاهرةل حيث إنا المتبييادر منييه بييل صييريحه، لنا هنييا« النوم

                                                           
 .358 ، م1   ،تدذيب األصولالسبحاني،  .1

 .358 ، م1   ،تدذيب األصولالسبحاني،  .2
 ل : تقدير تعلق التکليف بالفرد الخارجی.. 3

 .385 ، م2   ،المحصولالجاللي،  .4
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ا من النومل مع لنا التداخل متفيي يءواحد ناش ا من البول و إم  رع علييی التعييددل إم 

مييين البيييول و وجيييوب  يءوجيييوب ناشييي ،انءفالصيييحيأ لن يقيييال: يجيييب الوضيييو

 من النوم.  يءناش

و  ي،دون الفييرد الخييارج يإنا الحکم يتعلق بالطبيعة و العنييوان الييذهن  انيا:

 بقوله: 1يقد لورد عليه السيد المام الخمين

بالسييبب األول، إن كييان وفيه: لن  مراده من الفييرد الم يياير للفييرد الواجييب »

هييو الفييرد الخييارجي ـ  كمييا هييو الظيياهر ـ  فتييداخل الفييردين غييير معقييولل بييال 

 1«إشكالل لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجي ممتنع...

 يمن األصل العمل 1يما استدل به المحقق النائين .3

ما لم يدل دليل علييى  لالقاعدة في تداخل المسببات، تقتضي عدم التداخل»قال:  

ولو كييان  ،التداخل و ذلغ ألن  األصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد

 2.«الدليل على سقوطها به ذلغ بقصد امتقال الجميع في غير ما دل  

لصالة االحتييياط و »، هو «قده»کالمه ي: إنا المراد من األصل فلقول:لوالل 

 « .االشت ال

و مييع  ،: إنا الظاهر من األدلة، هو لييزوم تعييدد االمتقييال بتعييدد التکليييفقانيال 

 .ي، التصل النوبة إلی األصل العمليتمامي ة هذا الدليل االجتهاد

 يفيي ياألصييل الجييارفييإن  ، ي: علی فرض عييدم تمامي يية الييدليل االجتهييادقالقال 

 «. االحتياط و االشت ال» دون« االستصحاب»المقام، هو 

 کالم صاحب الجواهر يعی فـ المدّ  يو العمل ياإلجماع  ـ القول .4

 األغسال المتعددة، مسييتدالل  يالتداخل ف إلیالجواهر فی رد  من ذهب  يف 1قال 

                                                           
 .358 ، م1   ،تدذيب األصولالسبحاني،  .1

 .433 – 432 ، م1   ،أجود التقريراتالكاظمي الخراساني،  .2
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 بصدق االمتقال بإتيان غسل واحد، ما هذا لفظه:

ذلييغ مقتضييى األصييل و فيه: لن  ما ذكييره ممكيين فييي ذاتييهل لكن ييه إن لراد لن  »

والظاهر في كل ما اجتمعت فيه األسباب الشرعية، حتى يدل الدليل على خالفييه، 

كما يقضي به تعليله بصدق االمتقالل بل عن بعضهم التصريأ به و بييأن  قييولهم : 

لن ييه  :عيين التحصيييل، ففيييه كييالم خييالف « األصل تعدد المسييببات بتعييدد األسييباب » 

مخالف لما يظهر من كالم األصحاب في جميع لبواب العبييادات والمعييامالت ميين 

وهييو  ،وادعييى بعضييهم االتفيياق عليييه ،البنيياء علييى تعييدد المسييببات بتعييدد األسييباب

وكييان هييو المتمسييغ لهييم فييي كقييير ميين المقاميياتل  بييل ُيرِسييلونه إرسييال   ،كييذلغ

حون فييي معارضييته، النصييوم المسلمات ولم ي خُرجوا عنه إال بدليلل بل قد ي طر 

ويتركون الظواهرل كما نقل عن بعضهم من إنكار التييداخل فييي األغسييال، مييع مييا 

و مخالف لما يقضي بييه االسييتقراء فييي جميييع لبييواب  ،سمعت من ورود الروايات

الفقييه ميين الصييالة والزكيياة والحيي  والصيييام واأليمييان والنييذور والييديون والحييدود 

ل المستند إلى مييا جيياء فيييه ميين الييدليل، علييى اخييتالف فييي وغيرها، عدا النذر القلي

ومخالف لما هو المتبادر من االختصام المقتضي للتعييددل فييإن   ،كقير من لفراده

لن  السييجود  1«إذا تكلمت في الصييالة، فاسييجد سييجدتي السييهو»9المفهوم من قوله

إذا شيييككت بيييين األربيييع والخميييس فاسيييجد سيييجدتي : »7لخصيييوم اليييتكلم وقوليييه

و إن شييئت فاستوضييأ ذلييغ بمقييل مييا  ،لن يجب عليه سجود آخر للشييغ 2« والسه

إن سييعى لييغ فييي حاجيية، فأعطييه »و « إن جيياءغ زيييد، فأعطييه درهمييا»إذا قيييل: 

و قييد جيياءغ وسييعى فييي حاجتييغل فإن ييغ ال تشييغ فييي لن ييه يسييتحق بييذلغ « درهمييا

واستوضيييأ فيييي  ،درهميييينل لحيييدهما بمجيئيييه واآلخييير بسيييعيهل كميييا هيييو واضيييأ

                                                           
 .411 ، م6   ،مستدر  الوسائل النوري، .1

 .355  ، م3   ،الكافيالكليني،  . 2
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ـ  ال إشكال في اقتضاء هذه األسييباب مسييبباتها، عنييد  ت ونحوها و ـ ليضال الجعاال

االفتراق، فكذا عند االجتماعل ألن  الدليل الدال على سييببيتها متحييد الداللييةل إذ هييو 

بعبييارة واحييدة شيياملة للحييالين، إلييى غييير ذلييغ ميين األدليية الداليية عليييه التييي يطييول 

 1.«الكالم بذكرها

 بالجماع  مخدوش:  غلن  التمس يالحظ عليه:و 

و معرکيية  ةلة ـ کمييا عرفييت ـ اختالفيييأمن حيث الص ر ، فييإن  المسيي :أوالً 

 اآلراءل فکيف يتحقق و ينعقد الجماع فيها !؟.

ة عندنا، من حيث المنکشييف ـ و  : انياً  من حيث الکبر ل فإن  الجماع حج 

ـ دون الکاشف ـ و هو األجماع ميين حيييث هييو إجميياع، کمييا 7هو قول المعصوم

ة ـ واستفادة قول المعصييوم  ا، دون إقباتهييجييدال  ةميين الجميياع مشييکل 7عليه العام 

 2.خرط القتادل کما قرر فی مبحث الجماع

لبحييث يرجيييع إلييی ظهييور األلفيياظ و فهييم العيييرف و لن  لسيياس هييذا ا : ال تتاً 

هم ـ ئهييذا البيياب، إمضيياء و تقرييير و قبييول لبنييا يالعقالء منها و بناء الشييارع فيي

مقله ال يحتييا  واليرجييع إلييی قييول الشييارع المسييتفاد و المنکشييف  يـ  و ف غالبال 

ميين الجميياعل بييل بنيياء العييرف و العقييالء، محک ييم، مييا دام لييم يقبييت الييردع ميين 

 الشارع. 

 الحدوث عند الحدوث من األسباب والمسببات،  هو التبادر .5

 :1الدليل الرابع ـ  حيث قال يـ  ف الجواهرـ کما تقدم ـ آنفال  يقاله ف 

 إذا تكلمت في الصالة فاسجد ...: » 9فإن  المفهوم من قوله»... 

 يلن  هذا الدليل و ما استوضييأ بييه ميين المقييال، ميين األدليية التيي يالحظ عليه:

                                                           
 .131 ، م2   ،جواهر الكالمالنجفي،  . 1
و  ،102 ، م3   ،أصتتتول الفقتتته المظفييير، ل184 ، م1   ،فرائتتتد األصتتتول األنصييياري، . 2

 غيرهما من الکتب األصولي ة الکقيرة.
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األسييبابل ألن  الحاصييل منييه لن  کييل سييبب يوجييب  يلقيمت علی عدم التداخل فيي

ال  مسببال  عييدم  :و هذا معنيياه ،و يحصل باألسباب المتعددة تعدد التکليف ،به خاص 

 المسب باب و عدمه.  ياألسباب و به يتحقق الموضوع للتداخل ف يالتداخل ف

 وحدم الداللة .6

 ـ : کالمه المنقول ـ آنفال  يقال صاحب الجواهر ف

ال إشييكال فييي اقتضيياء هييذه األسييباب مسييبباتها، عنييد االفتييراق، فكييذا عنييد »

تميياعل ألن  الييدليل الييدال علييى سييببيتها متحييد الداللييةل إذ هييو بعبييارة واحييدة االج

 1.«شاملة للحالين

لن  روح هيييذا الييدليل، يرجييع إليييی مييا تقييدم علييييه ميين اليييدليل  يالحتتظ عليتته:

 الخامس، فيالحظ عليه ما لوحظ عليه.

 لزوم تعدد االمت ال بتعدد التکليفمن الظاهر عند العرف و العقالء . 7

باب األلفيياظ، هوتعييدد التکليييف بتعييدد  يالظاهر عند العرف و العقالء المحکام ف

و هييذا هييو الييدليل السييديد  ،الخييار  يوبالتييالی لييزوم تعييدد االمتقييال فيي ،األسييباب

موضييع ميين التحقيييق  يو ف ،المتابع فی البابين الذ  المعدل عنه و ال غبار عليه

و لعييل  المحقييق السيييد  ،بحييذافيره لةأو بييه يرتفييع الشييکال حييول المسيي ،و الدقيية

 المسببات حيث قال: ييشير إلی عدم التداخل ف 1يالخوئ

مقتضيييى القاعيييدة هييو عيييدم التيييداخلل لوضيييوح لن  تعيييدد  ال شييبهة فيييي لن  » 

التكليف يقتضي تعدد االمتقال و االكتفاء بامتقييال واحييد عيين الجميييع يحتييا  إلييى 

 2.«دليل

                                                           
 .131 ، م2   ،جواهر الكالمالنجفي، .  1

 .124 ، م5   ،محاضرات في أصول الفقهالفياض،  . 2
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  الفصل الراب : مقتضی الش

فيياعلم: لن  مييا ذکرنيياه، وقييع حييول مقتضييی األدليية االجتهادي يية واألمييارات، فييإذا 

؟ يفرض لن ه الدليل علی التداخل وال علی عدمه، فما هو مقتضی األصل العمل

 فيه وجوهل بل لقوال، نذکرها ضمن لمرين:

 

 تداخل األسباب يف  األمر األول : الش

  القول األول: التداخل مطلقاً 

ـ  ميين غييير تفصيييل بييين األحکييام  المحققين إلی التداخل ـ مطلقييال ذهب جمع من 

 يجييرتمقلييه  يو ف ،التکليف يف غالتکليفية والوضعي ةل محتجا بأن ه من باب الش

 مصباح الفقيه: يةل قال فءالبرا

البييراءةل لرجييوع الشييغ فيييه إلييى  1مقتضييى األصييل العملييي فييي األول»... 

هکييذا  2.«ئييد عيين المعلييوم ينفييى باألصييل الشغ في وحدة التكليف وتعييددهل فالزا

  3.استدل ساير المحققين

 : التفصيل بين األحکام التکليفّية و األحکام الوضعّية يالقول ال ان

مييورد  يف يإلی التفصيل بين األحکام التکليفي ة ـ فيجر 1يذهب المحقق النائين 

مييورد  يـ و بين األحکييام الوضييعي ة ـ فييالحق  فيي 4و عقالل  ة نقالل ءفيها، البرا غالش

                                                           
 ل : الشک فی تداخل األسباب. . 1

 .126 ، م1   ،مصباح الفقيهالهمداني،  . 2

 ، م3   ،القواعد الفقديتتةالبجنوردي،  ل495 - 494 ، م1   ،نداية األفكارالبروجردي،  . 3

 م ،علتتم أصتتول الفقتته فتتی  وبتته الجديتتدم نييية،  ل168م  ،1   ،أصتتول الفقتته المظفيير، ل214
 م ،اصتتطالحات األصتتولالمشييكيني،  ل397 – 396م ،3   ،منتدى الدرايتتةالشوشتري،  ل154

 ، م2   ،األصتتولزبتتدم البهييايي،  ل389 ، م2   ،المحصول فتتی علتتم األصتتولالجاللي،  ل188

263. 
و نحييوه ميين األدليية الييواردة فييی « حديث الرفييع»هو المستفاد من « البرائة النقلي ة » المراد من  . 4

هو حکم العقييل « البرائة العقلي ة » الکتاب والسن ة و موضوعه الجهل بالحکم الواقعی و المراد من 

← 
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الحيياکم فيييه  يکل مورد إلييی األصييل العمليي يفيها هو التوقف و الرجوع ف غالش

».1 

 القول ال الث: التفصيل اآلخر بين األحکام 

و هييو التفصيييل بييين األحکييام ميين الفييرق بييين األحکييام التکليفي يية ـ فهييی مجيير  

مجيير  االستصييحاب ـ  ذهييب إليييه المحقييق  يالوضعي ة ـ فهة ـ واألحکام ءالبرا

 2ي.السيد البجنورد

 فالقول الراب : التوقّ 

ـ   إلی عدم تأقير السييبب القانی،ييـ مطلقييال  1يذهب المحقق السيد مصطفی الخمين

القييول األولل  يل کمييا فيي«البييراءة» و:وحاصل معناه ه ،بالتفصيل بين األحکام

د ف ذليييباستصييحاب العييدم المحمييول، غعلييی ذليي مستدالل  و حاصييل  غ،ل قييم  تييرد 

األحکييام التکليفي يية  يـ، ف ـ هو التوقف ـ مطلقال  يا والتتي  لکالمه مع طوله ـ بعد ال

ح به ،و الوضعي ة  3.و إن لم يصر 

 القول الخامر المختار: هو جريان االستصحاب

ـ  األسييباب مطلقييال تييداخل  يفيي غمقام الش يف يإن  الحق المبين لن  األصل الجار

وهييو  ي،االستصييحاب الوجييود وبال فرق بين األحکام التکليفي ة و الوضعي ة ـ هيي

حال االنفراد ـ  بالجماع و الضييرورة ـ  ياستصحاب مؤقري ة األسباب القابتة ف

صييورة تقييارن األسييباب و تعاقبهييا و هييو القسييم األول ميين  يو هيي غ، لحييال الشيي

 يمع تمامي ة لرکانه ـ کمييا هييو المسييلام فيي ييجر يی و فرده، الذاستصحاب الکل  

مييا نحيين فيييه ـ  بييال خييالف فيييه ومييع جريييان االستصحاب،التصييل النوبيية إلييی 

                                                                                                                                        
لييب ميين المطييوالتل کرسييالة الشيييخ وموضوعه قبأ العقاب بال بيان و تفصيل ذلک، يط« بالبرائة»

 فی البرائةل فراجع.  1األعظم

 .427 – 426 ، م1   ،أجود التقريراتالكاظمي الخراساني،   .1
 .218  –   215  ، م3   ،القواعد الفقديةالبجنوردي،  . 2

 . 84 ، م5   ،تحريرات فی األصولالخميني،  . 3



 79              تداخل األسباب و المسببات

 

فل و إن ذهييب إليهييا و ال إلييی التوق يي ،، وال إلی التفصيييل«لصل البراءة مطلقال »

األعييالم ميين المحققييين، ألن  االستصييحاب وارد علييی سيياير األصييول العملي يية و 

ة ـ وميييع جريانيييه، يرتفيييع ءا و رافيييع لموضيييوعها ـ منهيييا لصييل البيييراقيياطع لهييي

و لم لر  ـ فيما لعلييم ـ ميين ذهييب إلييی هييذا القييول مييع  لو تعبدال  موضوعها وجدانال 

 تفاصيله .

 تداخل المسببات يف  األمرال انی: الش

 القول األول: القول باالشتلال و االحتياط

ذهب الجم ال فير، القريب إلی االتفاق من األعالم المحققييين ـ فيمييا لعلييم ـ إلييی 

 وحاصل استداللهم لن يقال:  ،االحتياط و االشت ال

األسباب و اشييت ال الذميية بالتکيياليف  يـ بعد الفراغ عن عدم التداخل ف غنش

ف المتعيييددة و االمتقيييال الواحيييد و التييييان بتکلييييف فيييارد ـ  هيييل يسيييقط التکيييالي

 يجيييريمقليييه  ياالمتقيييال الواحيييد؟ و فييي غو قبيييل ذلييي غالمتعيييددة القابتييية قبيييل الشييي

 يبالتکييياليف المتعيييددة، يقتضييي ياالشيييت ال اليقينييي»االشيييت ال و االحتيييياطل ألن  

 رهن تعدد االمتقال. يوه« ة اليقيني ةءالبرا

 بين األحکام التکليفّية و الوضعّية ي: تفصيل المحقق النائينيالقول ال ان

إلی التفصيل بين األحکام التکليفي ة ـ فيجر  فی مييورد  1يذهب المحقق النائين 

ل  يفيهيييا، االشيييت ال و االحتيييياطل کميييا فييي غالشييي و بيييين األحکيييام  -القيييول األو 

مييورد،  کييل   يفيهييا هييو التوقييف و الرجييوع فيي غفالحق  فی مورد الش -الوضعي ة 

 1.«الحاکم  يعملإلی األصل ال

                                                           
 .427 – 426م  ،1   ،أجود التقريراتالخوئی، .  1
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 يفتت  الشتت»المتتراد متتن  ي، بتب  التفصتتيل فتتيالقول ال الث: تفصيل المحقق السيد البجنورد

 «تداخل المسببات

الحکييم، بتبييع التفصيييل  يإلييی التفصيييل فيي 1يذهب المحقق السيد البجنييورد 

االشييت ال و »ل فذهب ـ تارةل ـ إلی «الشک فی تداخل المسببات»فی المراد من 

ـيي   و لييم لعييرف « ةءالبييرا»ـ کمييا هييو القييول األول ـ و لخيير  إلييی « االحتياط

ـ و هييو خييالف الفييرض ـ  نعييم،  لصالل  غالقائل به غيره ـ  و قالقة إلی عدم الش

 1.«ل باالشت ال و االحتياطل حاصل کالمه و مآله، هو القو

 لة الفقدّية ألة األصولّية والمسأبين المس يالقول الراب : تفصيل المحقق السيد الخمين

ا في المسببات بعد القرار بعييدم »  1:يقال المحقق السيد مصطفی الخمين  ...لم 

التييييداخل، فيرجييييع الشييييغ إلييييى الشييييغ فييييي السييييقوطل فيكييييون المرجييييع قاعييييدة 

ييا حييال المسييألة الفقهييية،  ،هذا حال المسألة األصولية»قم قال:  2ل«االشت ال ولم 

وإال فتصييل النوبيية إلييى البييراءة  ،فإن جرس األصل في المسييألة األصييولية، فهييو

 3.«عن التكليف الزائد، في صورتي التقارن وعدمهل كما هو الواضأ

 القول الخامر المختار: هو جريان االستصحاب

االحتييياط و االشييت ال و »لن ه ال وجه لما ذهييب إليييه الجييل  لييوال الکييل  ميين اعلم: 

له حالة سابقة متيقنة معتبرة و هی « تداخل المسببات» يف غل ألن  الش«ةءالبرا

 غوجود المسببات المتعددة حسب تعدد األسباب، فبعد التيان بمسبب واحد، نشيي

ب القسييم األول ـ کلي ييه و االستصييحا يمقلييه يجيير يو فيي ،بسببه يسقوط الباق يف

و مييع جريييان االستصييحاب، ال تصييل النوبيية  ،فرده ـ بالخالفل لتمامي ة لرکانييه

ة و سيييياير ءل ألن  االستصيييحاب وارد عليييی البيييرا«ة و االشيييت الءالبيييرا»إليييی 

                                                           
 .215 ، م3 ،  القواعد الفقهيةالبجنوردي، . 1
 .84 م،5 ،  تحريرات في األصولالخميني،  .2

 .84 م،5 ،  تحريرات في األصولالخميني،  .3
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موضييوع سيياير األصييول،  يو مييع جريانييه، ينتفيي ،األصول العملي يية و قيياطع لهييا

 .لو جدانا   تعبدال 

 

 

 الخامر:  مرم البحثالفصل 

 کالم المحقق النائينی حول ال مرم بالرخصة والعزيمة

تظهيير القمييرة بييين تييداخل األسييباب وتييداخل المسييببات : »1يقال المحقق النييائين

بالرخصة والعزيمةل فإن ييه لييو قلنييا بتييداخل األسييباب، ال يجييوز لييه إيجيياد الجييزاء 

ولييو  ،محرمييال  فالزايييد يكييون تشييريعال ل إذ لم تشت ل ذمته إال بجزاء واحد، متعددال 

قلنا: بتداخل المسببات، فله إيجاد الجزاء متعددا وله ـ ليضا ـ  االكتفيياء بالواحييد 

وهذا بخالف ما إذا قلنا بعدم تداخل األسباب والمسببات، فإن ه ال بد له من إيجاد 

 1.«حسب تعدد السبب الجزاء متعددال 

 لقول:

ة  ـ ف .1 خص   يو هيي 2لرفع التكليف وعدم انشيي ال الذميية االصطالح ـ يالرُّ

 علی قسمين:

الفعل: و هی بمعنی عييدم وجوبييه و جييواز ترکييه و هييذا  يالف : الرخصة ف

 فی األوامر.

 ي: و هی بمعنی عدم حرمته و جواز فعله و هذا فييغب : الرخصة فی التر

 .يالنواه

ـ علييی  ـ ليضييال   يو هيي 3االصطالح ـ ما للييزم بييه الشييارع يالعزيمة ـ ف .2

                                                           
 .490 ،م1  ،فوائد األصولالكاظمي الخراساني، . 1
 .107 م ،معجم ألفاظ الفقه الجعفرياحمد فتأ ع،  .2

 . 311 م ،معجم للة الفقداء قلعجي، انظر ـ ليضا ـل  290م ،نفس المصدر .3
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 قسمين :

 الفعل: و هی بمعنی وجوبه و هذا فی األوامر. يالف: العزيمة ف

 .  يالنواه ي: و هی بمعنی حرمته و هذا فغالتر يب: العزيمة ف

 لها: ةقالث  صور، ال رابع 1قانيا: إن  لکالمه

ل و هييذا معنييی يجاد الجزاء متعددال إاألسباب، فال يجوز له  يالف: التداخل ف

 .غعزيمة فی الترال

ـ االكتفيياء  و له ـ ليضال  و له إيجاد الجزاء متعددال  ،المسببات يب: التداخل ف

 .  غالتر يو هذا معنی الرخصة ف ،بالواحد

حسييب  المسبباتل فإن ه ال بد له من إيجاد الجزاء متعددال  ي : عدم التداخل ف

 الفعل. يتعدد السبب و هذا معنی العزيمة ف

لن ييه ال دليييل علييی الفييرق بييين القسييم األول و القييانی  :يالحتتظ عليتته؛ أوالً و 

بالرخصة والعزيمةل فإن ه ـ سييواء لقلنييا بتييداخل األسييباب لم بتييداخل المسييببات ـ 

ييا رخصييية فيييإال مسيييبب واحييد والتييييان بالمسييبب القيييان غليييس هنييا کيييال  ي، إم 

ييا عزيميية ين عقيييب النييوم و ءو مييا الفييرق بييين التيييان بالوضييو ،المييوردين و إم 

ل  عيييتم لن ييه فييی األو  البول و التيان بال سلين بعد الجنابة و مس  المي ت، حت ييی اد 

 رخصة؟! يالقان يعزيمة و ف

« بخييالف مييا إذا قلنييا بعييدم تييداخل األسييباب والمسييببات»... لن  قولييه  : انياً 

عيييدم تيييداخل السيييباب و »التعبيييير بيييين  يجميييع فييي إذافييييه مسيييامحة ظييياهرةل 

و مييع ذکيير األخييم اليلييزم  ،عييم منييهلو  يمييع لن  األول الزم للقييان« المسييببات

المسييببات ال  ياألسييباب الموضييوع للتييداخل فيي يذکر األعمل نعم مييع التييداخل فيي

 .و ال عدمال  وجودال 



 83              تداخل األسباب و المسببات

 

 

 ال مرم يمختارنا ف

 له صور:  األسباب و المسببات ـ  يـ ف التداخل و عدمه مطلقال 

 سبب واحدل فييال يجييب عليييه إال   غهنا ياألسباب وبالتال يالتداخل ف األولی:

ته بذلغ الواحد ـ فقط ـ ل فإتيان غيره بعنوان الوجييوب  ،مسبب واحد ويشت ل ذم 

و هييذا معنييی  ،محرمييال  وامتقال األمر ـ حيث ال لمر و ال وجوب ـ يكون تشريعال 

 علی الواحد. دال ئو هو بمعنی حرمة الفعل زا غ،التر يالعزيمة ف

األسييبابل فييال  يالتييداخل فييی المسييببات و الزمييه عييدم التييداخل فيي ال انيتتة: 

ـ إال مسبب واحد و يشت ل ذمته بذلغ الواحد ـ فقط ـ ل فإتيان  يجب عليه ـ ليضال 

ل إذ ال موضييوع محرمييال  غيييره بعنييوان الوجييوب وامتقييال األميير، يكييون تشييريعال 

ال بعد سقوط األوامر المتعددة بالفعل األول ـ کالصورة األولی ـ بال فرق لالمتق

 .لصالل 

األسييبابل فإن ييه  يالمسببات والزمه عدم التييداخل فيي يعدم التداخل ف ال ال ة:

حسب تعدد السببل ألن ييه اليعقييل سييقوط تکليييف،  البد من إيجاد المسبب، متعددال 

و هييذا معنييی  ،تعييدد فييی التکليييفبإتيان تکليف آخر ولن ييه خييالف الفييرض ميين ال

علييی الواحييد حسييب تعييدد  دال ئييالفعييل و هييو بمعنييی وجييوب الفعييل زا يالعزيمة فيي

 . ـ  والوجه للرخصة ـ مطلقال  التکليف و لسبابهل فالحق هو العزيمة ـ  مطلقال 

« تداخل األسباب و المسييببات يف غالش»والحاصل إلی هنا من البحث عن 

ل کمييا «ن، المسبُب عن جريييان االستصييحاب فيهميياعدم التداخل فی البابي» :هو

عدم » :من البحث عن مقتضی األمارات و األدل ة الجتهادي ة ليضال  الحاصللن  

ل فالقاعيييدة المبيييرهن عليهيييا و «األسيييباب و المسيييببات يـ فييي التيييداخل ـ مطلقيييال 

 هي: المستدل  لها:
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دليييل  إال لن يييدل   ،و المراحييل جميييع المراتييبف  يـ فيي عدم التداخل ـ مطلقال » 

البييابين هييی العزيميية  يمعتبر خام علی التداخلل فهو المت بعل کما لن  القمرة فيي

 «.مطلقال 

 الحمد هلل رب العالمين و
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 موضوعی مقام قطع ،جانشينى امارات و اصولامکان 
 
 

 سيد حميدرضا حسني
* 

 چكيده

ماورد جانشايني   در نيست؛ اماا  قطع طريقى محض مقام  در امارات و اصول يجانشينترديدي در 

دو تنزيا    يك خطاب واحاد توان با آيا ميكه ظنون مقام قطع موضوعي اين پرسش مطرح است 

 نمود. واقع  مؤدا را جانشيند و هم ركقطع در آثار قطع جانشين  هم ظن را ؛ يعنيداانجام درا 

كاه  پذيرد، اما معتقاد اسات   تنزي  امارات و اصول را در مقام قطع صفتى نمى 1شيخ انصاري

 عتقد اسات كاه  محقق خراساني متوانند جانشين قطع موضوعي طريقى شوند. امارات و ظنون مي

ضمن رد  1محقق اصفهانىطريقي شوند.  جانشين قطع موضوعى توانندثبوتاً نمي ظنون و امارات

« الظان  كاالقطع  »مثا    يخطاب واحد ادر محال دانستن اين كه ب اًنهايت ،محقق خراسانيديدگاه 

 اماارات از نظر اساتاد رريجااني    است. هم عقيده، با محقق خراساني، اددرا انجام دو تنزي  بتوان 

. ايان نوشاتار باه    جانشين قطع موضوعى شوند توانندمي ثبوتى و چه به لحاظاثباتى  چه به لحاظ

 پردازد.ها در اين خصوص ميتبيين، بررسي و سنجش ديدگاه

 

  و اصول امارات يجانشين، موضوعيقطع ، قطع طريقى واژگان كليدي:

 

  

                                                           
 استاذ مساعد في معهد الدراسات للحوزة و الجامعة* 

 19/3/1390تاريخ تأييد:  28/2/1390  تاريخ  دريافت:

  USUL STUDIES هاي اصوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh فصلنامه تخصصي علم اصول

 Vol. 3, No. 10 , Autumn 2011 1390 پاييز، 10ش، 3س 
   48ـ  84صفحات  
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 مقدمه 

معناا  حييا     زيرا ؛شوندترديد امارات و اصول، جانشين قطع طريقى محض مىبي

ستند؛ اما ه دارا حيي  ةادلرا از س  كه همان اثر قطع ني اينچيزي جز ظن و اصول 

حيي   ةبه صرف ادل موضوعيجانشينى امارات و اصول به جا  قطع  رسدمى به نظر

را ثابا    ات و اصاول حييا  اماار   كاه حيي  از اين حيث  ةيعنى ادل ؛ممكن نيس 

ايان  ثبوتاا   البتاه   ناد. نت كاصفتى اثب را به جا  قطع آنهاد جانشينى نتوانند نمىنكمى

 مانناد امر  قاام  شاد،    د برهرگاه خبر واح»مثال  مولى بگويد:  وجود دارد كهن امكا

 ةاين اس  كه صرف ادل ا  اما سخن بر سر، «يدصفتى دارموضوعي اين اس  كه قطع 

نادارد كاه    ي وجاود دليل و اين جه  باشد تواند وافى بهحيي  امارات و اصول نمى

 كنند.اين خاصي  قطع را ه  ايياد  ،اندامارات و اصول از آن حيث كه حي 

كه اين بحث بعد از فراغ از اين اسا  كاه احكاامى بارا       البته بايد توجه داش 

ق درهمييال »مثل  ،باشد موضوعى بار قطعِ ، تاا سا     «إذا قطعييت بوجييوب حكييمف تصييد 

اين قطاع موضاوعى   به منزله توانند شوند مىمى بحث شود كه آيا ظنون وقتى حي 

 يا نه؟ بكار روند

جانشاين   دنتوانامارات مىيكى از مباحث مطرح در استصحاب اين اس  كه آيا 

ا  بار  يا نه؟ اگر اماره، دندهكه موضوع استصحاب را تشكيل مىشوند ى يقين و شك 

 يا نه؟  كندمي ي كفا ،برا  اين كه مستصحب شود آيا ،حكمى قام  شد

ا  بار وجاود   هنگامى كه اماره، جانشين قطع موضوعى شوندبتوانند اگر امارات 

 بساان ، ايان درسا    پيش آيد يشك  ،آن حك  ايدر بق و بعد باشد حكمى قام  شده

يقين به واقع ندارد، اما  تا حقيق كهيدر حال خواهد بود؛ يعنيشك الحق  يقين سابق و

طور كه يقين ساابق باه امااره حاصال     همان شود.جانشين يقين سابق مى ،بر واقع ةامار

 ن الحق ه  ممكن اس  به اماره حاصل شود. يشد، يق

قطاع   مقاام امارات  يجانشينبحث در باب امكان و وقوع آيد به نظر مىاز اين رو 

 ، بحث ذو ثمر  اس .يموضوعى طريق
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 امتناع ثبوتی جانشينی ظنون مقام قطع موضوعی

 1 . ديدگاه محقق خراسانی1

ظناون و   عتقاد اسا  كاه   م (11)بر خاالف ديادگاه شاين انصااري     1محقق خراساني

حييا    ةاگر ادل ا  زيرا طريقي بشوند؛ جانشين قطع موضوعى توانندثبوتا  نمي امارات

، لحاظ قطاع در ايان   كندجانشين قطع طريقى محض  آنها را بخواهدات ظنون و امار

طريقى محض، اصاال  قطاع دياده     در قطعو روشن اس  كه  .تنزيل، لحاظ آلى اس 

 .قطع طريقى، لحاظ قطع، آلى محض اس  ات مقامدر تنزيل ظنون و امار و شودنمى

 بر آنهاا،  آثار قطع موضوعى به منظور ترتيب ات،حيي  ظنون و امار ةادل  در اما اگر

قابال جماع    ،و ايان دو نگااه   خواهد بودملحوظ استقاللى  ،تنزيل صورت گيرد، قطع

  2.ندنيست

 لاى را يا تنزيال او   ،عبارت و جعل دارد دليل حيي  اماره كه يك به بيان ديگر،

م پا  تنزيال دو    ،  اسا  مسال   ،و چون تنزيال اولاى   .دهد و يا تنزيل دومىانيام مى

 تواناد جانشاينى ظان و امااره را مقاام قطاع      حييا  ظناون نماى    ةادل ا  يس  ون ممكن

 ثاب  كند.  يطريق موضوعىِ

 

 1 اشکال اول محقق خراسانی

دو  به هر رناظى داشتي  كه و جامع اگر عنوان واحدافزايد ميس    1محقق خراساني

علا   قطع و  ظن، به آن عنوان جامع،»ود: فته بو شارع گبود قطع طريقى و موضوعى 

ي را عناوان تاوان  نماي ولى چنين عناوانى وجاود نادارد و     بود،حل  بلاقله ئمس ،«اس 

 تواند دو تنزيال مولى نمى واز اين ر .ه  جمع كند بااين دو لحاظ را  بتواند كه ياف 

را با ه  در يك جا بياورد. تنزيل يا بايد ناظر به قطع طريقى محض باشاد كاه اثار     

 موضوعى كه اثر  بار كردن آثار قطع بر ظن  تنييز و حيي  اس  و يا ناظر به قطع

                                                           
 .4 ص فرائد االصول،انصاری،  .1

 .305 ص االصول،کفاية، خراسانی .2



 93              امكان جانشيني امارات و اصول، مقام قطع موضوعي

 

 اس .

كاه حاال كاه يكاى از ايان دو تنزيال        كناد مى را مطرح اشكالاين س    ايشان

 ةتنييز كه الزم ةيعنى بين افاد؛ شودميمل مى ظنون پ  دليل حيي  ،اس درس  

  د.شواجمال پيدا مى ،قطع موضوعىجانشيني  ةقطع طريقى اس  و يا افاد

 تنيياز  ، بار دليل حيي  كهچون مسل  اس   ؛اين اشكال وارد نيس به باور وي 

 ،دننا كقطاع ماى   ةزل منزلامارات را نا ا  كه ظنون وادله ةظهور اولي  و كنددالل  مي

اين اس  كه آيا اثر ديگار    بر سر بحث تنها د وننكاين اس  كه تنييز را اثبات مى

 .1پ  از اين حيث اجمالى نيس  ،ند يا نهنثاب  ك دنتوانرا مى

 

 1اشکال دوم محقق خراسانی

شاين   ديادگاه  كند كه ناظر بهمى را طرح اشكال ديگر در ادامه،  1محقق خراساني

قطاع صاافتى  در مقاام   را اماارات و اصاول   تنزيال  1شاين انصااري   .اسا   1انصااري 

 ةادل ا  عتقاد اسا  كاه   پذيرد و متنزيل را مى ،طريقى ياما در قطع موضوع ،پذيردنمى

طريقى  موضوعي امارات و ظنون، جانشين قطع ، بنابراين،باشد تواند وافىحيي  مى

 . 2شوندمى

ظناون   طريقى وافى برا  جانشاينى  ،حيي  ةاگر ادل  1محقق خراسانيبه نظر ما ا

نياز   صافتى  يِآنهاا را جانشاين قطاع موضاوع    بايد بتوان شد، با يبه جا  قطع موضوع

 جانشاينى  قابل قباول باشاد،   ي،قطع موضوعى طريق ظنون براي جانشينىاگر  دانس .

. مشاكل جماع لحااظ    پذير  باشاد نيز بايد قابل  يصفت يظنون به جا  قطع موضوع

ظناون باه جاا  قطاع      جانشاينى ا  سا  و مطلقا  اساار    آلى و اساتقاللى در هماه جاا   

  .3غيرممكن خواهد شد يموضوع

                                                           
 305ص االصول،کفاية، خراسانی. 1

 6ص االصول،فرائدانصاری،  .2

 .همان، خراسانی. 3
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 بررسى بيان محقق خراسانی

باين   ،1آيد محقق خراسانياين اس  كه به نظر مىپاسن بدوي در قبال اين ديدگاه، 

 .كرده اس دهد، خلط آنچه برا  جاعل و آنچه برا  قاطع رخ مى

و حتى قطع طريقى آنها  اس  به نحو استقاللى هموارهن ابه قطع مكلف شارع نگاه

قطاع و ها  در ماوارد     ه  در موارد لحاظ آلاىِ از اين رو  بيند.را به نحو استقاللى مى

مثال كه  امكان وجود داردين پ  اخود قاطع اس .  لحاظِ مراد، لحاظ استقاللى آن،

الظان   » دليال  يعناى  1.هار دو ناوع قطاع را اراده كناد    « الظان  كاالقطع  »دليال  در شارع 

را شاامل   ، هر دوطريقى و قطع موضوعى و قطع باشد اطالق داشتهتواند مي« كالقطع

در ادل ة حيي  ظنون و امارات استقاللى اس  و  ،همواره برا  شارعلحاظ قطع  شود.

  كند. ميبار بر آنها را قطع طريقي و موضوعي هر دو اثر  ،تنزيل واحد يك

بادون  كاه   س ا هجاوم ايعمده و نكتة مه  و مشكلبدوي، اما، با دو اين پاسن 

 :شودروشن نمى دشوار  بحث ،به آن وجهت

ايان   ،اسا   روباه رو باا آن   نياز  1كه محقق خراسانيمشكل مهمي  :اشکال اول

الظان   » دليال  بر فرض كاه از اين رو عقلى اس .  يتنييز برا  قطع، امراثر اس  كه 

هار دو قطاع طريقاى و     ،لحاظ اطالق مشكل نداشاته باشاد و ايان تنزيال     ، به«كالقطع

چون اثر  ؛س نيقول مع ،طريقى قطعِ ةموضوعى را شامل شود، اما خود تنزيل در ناحي

باه جاا     ظان   تنزيال  ،منيزي  در قطع طريقى محض اس . در قطع طريقى محاض 

 قطع طريقى نداري  گيرد و اثر مه  ديگر  درعمدتا  به لحاظ تنييز صورت مى ،قطع

چگونه اين تنزيال   ،با اين حالپرسش اين اس  كه عقلى اس .  يمرامنيزي  نيز  و

                                                           
 ،محع   در قطعع طريقعى    كه حتى توان گفت، میواقع، موضوع اثر است ،ود: در قطع طريقىفته شگ اگر. 1

فقع  واقعع را    بيند وقطع خود را نمى ،قاطع در قطع طريقى گرچهخود قطع، موضوع تنجيز است و نه واقع. 
است كه  قطع طريقى مح اين ز است. منجّ ،اثر  قطع است و واقع ،. تنجيزنيستولى اثر از آن  واقع  ،بيندمى

ز اسعت و از آن حيعث كعه    منجّع  ،اسعت  قطع از آن حيث كه طريع  محع    ،آورد. حالاستحقاق عقاب مى
 است.قطع موضوعى  قرار گيرد،تواند موضوع برخى آثار مى
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كاه منيزيا ، اثار آن    )قطاع طريقاى    ةمنزلبه  تنزيل ظن به بيان ديگر، ممكن اس ؟ 

 چگونه معقول اس ؟  (اس 
 . ايان شودمىجعل نز ل برا  مُ ،عليهمنز لٌ در باب تنزيل، مماثل حك ِداني  كه مي

اماا در  يك اثر شرعى ميعاول داشاته باشاد.     ،عليهمنز لٌ در جايى معقول اس  كه امر

از ايان  توان اين كاار را كارد.   نمى ،ندارد يميعول اثر (طع)= قليه عكه منز لٌمواردي 

 باشاد.  برا  ظان   طريقى قطع منيزي ِ يبيان تسر  تواندنمي« الظن  كالقطع» دليل رو،

 ايان در همة موارد باا  تنييز با تنزيل، ايياد انحصار به اين بحث ندارد و  ،اين اشكال

 .رو اس وبهل راشكا

 

     الریجانیپاسخ استاد 

ياك   حكا  عقلاى، حكوما ِ    ، جعالِ ابتادايي ياك   در بحث تنزيلبديهي اس  كه  

از ديدگاه استاد الريياني اين كار س . ا معنابى بوده كهحاك  ديگر ة حاك  در حيط

براي . ساخ  برا  حك  عقل، موضوع ود اانيام دي و تسبيب يتبع توان به طوررا مي

تواناد بالتسابيب حكا     مولى ماى  ،حك  عقلى اس يك  ،چون استحقاق عقاب مثال

 تنزيال  در ايان صاورت،  آياا   اينكاه  .جعال كناد  را  استحقاق عقاب و منيزي  عقلىِ

دقيقاى  بسيار  بحث ؟كند را جعل« الظن  كالقطع»تواند آيا مولى مى و شوددرس  مى

 .ه  كااربرد دارد  (شروطواجب م)مثل بحث  اس  و در موارد بسيار  از عل  اصول

 ممكان  كاالم  ، ظهاور «الظان  كاالقطع  »مثال  در مواردي مانند دليال حييا  اماارات    

يا تكليا  ديگار    ، جعل ديگر  كرده ،سابق ةمگر اينكه مولى در مرتبنخواهد بود 

 ةكاه ماولى در مرتبا   اس   اينبر ، دليل «الظن  كالقطع»وجود دليل آورده باشد. نف  

، چون اثار  «الظن  كالقطع»گويد: نمى ابتدادر . مولى اس  ام دادهآن كار را اني ،سابق

مولى در  اينكه مگر، قطع به ظن ابتداما  معقول نيس  ي تنييزِعل ، تنييز اس  و تسر 

سابق، برا  حك  عقل، موضوع درس  كرده باشد. در غير ايان صاورت، ايان     ةمرتب

و  تسابيب معقاول اسا    ه نحاو  با  ،«عالظن  كالقط»تنزيل  . بنابراينس ا معنابى ،تنزيل
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موضوع حك  عقال باه    ،و يا امور ديگر جعل حيي  با سابق ةدر مرتبتواند مي مولى

 معقول باشد.« الظن  كالقطع» بياورد و در نتييهپديد را در باب ظنون  تنييز

مفاد دليل حيي  امارات اطاالق  . توان دفع كردرا مى مذكور اشكال از اين رو،

 ،دهاد احكامى كه قطع موضوع آنها را تشكيل مى بالتسبيب ظن به لحاظ تمام و دارد

 تنزيل را عام كرد. توانشود. پ  اينگونه مىبه جا  قطع تنزيل مى

محض از باب منيزي  آن اس .  به جا  قطع طريقىِ جانشينى ظن  اشکال دوم:

 رساد ديادگاه  ماى  نظار  هاما بشود. قطع در تنييز مى ، جانشينظن  و قطع، منيز اس 

، بلكه به نظر وي مفاد ادلة حيي  س ني مبنا نايدر كفايه مبتنى بر  1محقق خراساني

 1.امارات، جعل مؤدا اس 

 باشاد ن قطعتنزيل در بين ظن و  ،به جا  قطع طريقى محض جانشينى ظن در  اگر

باه   ابلكاه تنزيال ماؤد    ،«الظن  قطٌع فى جهيية التنجيييز»ود: فته شكه گبه اين صورت 

واقع  ةمؤدا  اماره به منزل در مقام جعل منيزي  برا  امارات،يعني  باشد؛واقع  ةمنزل

ديگر در اين صورت، د، گرد و قطع نه اينكه در تنييز، ظن جانشين عل  ،تنزيل شود

 توان پذيرف .به محقق خراساني را نمىگفته پيش پاسن

: يكى متصور اس  تنزيلگونه دو  قطع، به جا  جانشينى ظن در اين كه توضيح، 

فتاه  به لحااظ آثاار موضاوعي گ   اينكه و ديگر   ،«هو الواقع االمؤد »: فته شودگاينكه 

ت، ياك  ادليل حييا  اماار  با وجود اينكه اين اس  كه  سؤال«. الظن  كالقطع»: شود

واقاع و ها     ةرا به منزل اه  مؤد  ي واحد،مولى با عبارت مكن اس عبارت اس ، آيا م

 ؟ه باشددرتنزيل ك عقط ةرا به منزل ظن 

ملحوظ آلاى   قطع، ،قق خراساني اين باشد كه در تنزيل اولحال اگر مقصود مح

، در ايان  شاوند و در تنزيل دوم، ملحوظ استقاللى اس  و ايان دو باا ها  جماع نماى     

                                                           
از جمله جعل منجزيت، جععل احعراز،    وجود دارد:هاى مختلفى حجيت امارات مسلك ةادل فادباب م در .1

علم.  واقع، جعل وجوب متابعت مؤداى اماره و يا جمع بين وجوب اتباع و جعل احراز و ةبه منزل امؤد جعل
 ،1و در مواردى مانند شيخ انصعاری  است پذيرفته در مواردى جعل منجزيت و حجيت را 1محق  خراسانی

 واقع را. ةبه منزل ال مؤدجع
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قطاع   ،هار دو  ،كه قطع طريقى و قطع موضاوعى  پاسن دادتوان به ايشان نمىصورت 

در تنزيال  در فارض ماذكور    زيرا ؛كندذهن قاطع نگاه مى و شارع از بيرون به ندسته

 اول اصال  شارع كار  به قطع ندارد. 

قطاع طريقاى باداني  و ناه      ةباه منزلا    راظن  ات،اگر در دليل حيي  اماربنابراين 

 ؛گاردد مى خراساني با همان بيان سابق مرتفع اشكال محقق واقع، ةبه منزل اتنزيل مؤد

 و هار دو تنزيال را انياام دهاد     ،تواند با ياك عباارت  شارع مى در اين صورت چون

اگار بگاويي  در دليال     نادارد. اماا  اصال  جمع لحاظ آلى و استقاللى ربطاى باه ماولى    

ايان   در ايان صاورت،  واقع تنزيل شاده اسا ،    ةمؤدا  اماره به منزلات، حيي  امار

چاون در تنزيال    ؛شاود مرتفع نماى  تنزيل با تنزيل دوم قابل جمع نيس  و اين اشكال

باه   ظان   ملحوظ آلى اس  و در جعل ،قطع ،واقع كه مفاد حيي  اس  ةبه منزل امؤد

عباارت   املحوظ استقاللى اسا . اگار شاارع بخواهاد با     ، عنوان قطع موضوعى، قطع

انيام دهاد،   را اس ، دو تنزيل كه مؤدا  حيي  ظنون« الظن  كالقطع»واحد  مثل 

، ها  باياد آلاى    «الظن  كالقطع»در  قطع دو لحاظ آلى و استقاللى را الزم دارد. لحاظ

 آيد.لحاظ پيش مىدو باشد و ه  استقاللى و اين ممكن نيس  و تهاف  بين 

 ،حييا  اماارات   ةادل فادم اينكه مبني بر 1مبناي محقق خراسانيحال با توجه به 

در   فى حد ذاته درس  نيس . چون رسد كه اشكال ايشانبه نظر مي ،اس  اجعل مؤد

شاود تاا بگاويي     لحاظ نماى  ،، اصال  قطعاس واقع  ةمنزل به اتنزيل اول كه تنزيل مؤد

در تنيياز   قطاع  ةباه منزلا   ، تنزيل ظن ظن  دليل حيي مفاد لحاظ آن آلى اس . اگر 

جاواب   كاه  ،استقاللى آلى اس  يا ،قطعلحاظ  كه آيا بوداين بحث ميال طرح ، بود

در كفايه اين  1مبناي محقق خراساني كهبنابر اين اما .آن ه  به طور مفصل گذش به 

در تنزيل در اين صورت  ،واقع اس  ةبه منزل ا، تنزيل مؤدونكه دليل حيي  ظن شداب

در اينيا آلاى و  س  تا گفته شود لحاظ قطع نيملحوظ ، واقع، اصال  قطع ةبه منزل امؤد

اسا  و ايان دو لحااظ باا ها  جماع        موضوعى، استقاللى قطع ةدر تنزيل ظن به منزل

  .شودنمى
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 محقق اصفهانى . ديدگاه2

را دفاع و باه وجاه     1اشاكال محقاق خراسااني    ،طى بحث مبسوطى 1محقق اصفهانى

دانستن اين كاه  يعنى محال ) در نتييه ا ولى نهايت كرده اس مطرح  ديگر  اشكال را

، بااا محقااق اد(درا انيااام بتااوان دو تنزياال « الظاان  كااالقطع»مثاال  يخطاااب واحااد اباا

 ، متحد اس .1خراساني

هيچگااه  اين اس  كه قطع، عاين لحااظ شايس اسا  و      1اشكال محقق اصفهانى

البتاه از   .شاود يما نواقاع  ملحاوظ   ،اساتقاللي  باه نحاو   آلي و ناه  به نحو نه ،خود قطع

 ،كناد هميشه قطع را مستقال  لحاظ مى اس ، ناكلفها  مبه ذهنناظر شارع آنياييكه 

 ملحاوظ آلاى و ياا اساتقاللى     لحااظِ چياز  اسا  و خاود      هواراما خود قطاع هما  

 .1باشديمن

اشاكال جماع باين لحااظ      ،1د كالم محقق خراسانير با 1طبيعتا  محقق اصفهانى

در بحث جانشينى اماارات مقاام   با وجود اين، وي  اماد. كنمى آلى و استقاللى را دفع

اين كه بر آن اس   محقق خراساني ، بسانداشقطع طريقى كه در موضوع اخذ شده ب

جمع بين صاراح   استحالة از طريق  1محقق اصفهانى البته استداللمحال اس . امر، 

 پردازي : در عبارت واحد اس  كه اينك به بيان آن ميو كنايه 

دو تنزيل  متضمن، بخواهد «الظن  كالقطع» دليل اگر 1محقق اصفهانىاز ديدگاه  

، باه نحاو   «الظان  كاالقطع  » دليال  دالل  بايد اينگونه تصاوير شاود كاه    مختل  باشد،

، واقاع  ابار اينكاه ماؤد    «كناايى »موضوعى و به نحو  مقام قطع بر جانشينى ظن  «اصلى»

و قطاع باا    ،مظنون با ذات كه ظن  اس  ربه اين خاط ة مذكوركناي .دالل  كند ،اس 

ديگر  ممكن اس  كه ماولى امار باه     ةهر كناي بسانمالزم اس . پ   ،ذات مقطوع

 برساد. پا  نهايا     اسا ،  ه الزم آنكا ملزوم كند تا از طريق آن به حكمى  اخذ به

                                                           
 60، ص21، تعليقة2ج الدراية،نهايةاصفهانی، رک: محق  .1
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ايان   بتواناد هار دو تنزيال را انياام دهاد     « الظن  كالقطع» دليل ممكن اس چيز  كه 

 دالل  كنايى. ،دالل  مطابقى دارد و بر تنزيل ديگر ،گويي  بر يك تنزيلاس  كه ب

واحاد   ةجملا ياك  اسا  و   ناپاذير امار امكاان   ايان  1محقق اصافهانى  از ديدگاه

 ديگار مضمون خود و ها  باه نحاو كناايى بار معناايى        تواند ه  به نحو اصلى برنمى

اسا . در بااب كناياات،     ايان نظيار جماع لحااظ آلاى و اساتقاللى       زيرا ؛دالل  كند

در باراي مثاال    برا  شيس ديگر  اس . قنطره صرفا مقصود نيس  و  ،مضمون كالم

 آن،زيد اس ، پ  مطاابقق   و سخاوت جود ،، چون مقصود«زيد كثير الرماد»عبارت 

را  آن قنطاره  با عباارت  اين كه  اس   جد ة اراد ة آن،الزم ، بلكه  نيس مراد جد 

 شده اس . 

د شاو اراده مى« الظن  كالقطع» دليل يا محكى 1محقق اصفهانىاز اين رو از منظر 

حييا    ،د كه معناا  آن گيرقرار مى(   واقعامؤد)= اهبرا  الزم ةقنطر اينكهو يا 

كنايى از ايان  ة اصلى و استفاد ةمحض اس . پ  معنا  جمع بين استفاد قطع طريقىِ

 ةجملا براي مثاال  د. شوناراده د و ه  شوه  اراده  ،در واقع ياس  كه افنان آ ،جمله

، اين دحكاي  كن خوداز محكى  ددر خارج افنا شود و بخواه اگر «زيد كثير الرماد»

، ايان كناياه   شاود اراده  زياد( جاود  )= آنة شود، اما اگر الزمخبر از يك واقعي  مى

توان ه  نسب  به شود و نمىنمى   جمعاين دو با ه 1به نظر محقق اصفهاني .شودمى

  1.قصد داش  و ه  نداش  ،واقع

دليال   گفتاه شاود:  كند كه ممكن اسا   ايشان در ادامه، اين احتمال را مطرح مي

باراي ظان  تنزيال     آثار قطع موضوعى را دارد كه دالل  مطابقى يك «الظن  كالقطع»

 ؛«المظناون كاالمقطوع   » ازاسا   كاه عباارت   دالل  التزامى ه  دارد  و يك كندمي

طااور كااه ظاان بااا ذات   اساا . همااان  (واقااع)=، مقطوعا(مااؤد)=يعنااى ذات مظنون

                                                           
حجيعت   ةادل ع  مبنی بر اينکعه  1و محق  خراسانی 1محق  اصفهانى دهد كه از ديدگاهين نکته نشان میا .1

 ؛اثبعاتى اسعت  مشعکل   يك ،دنثابت كن یطريق موضوعى  د جانشينى ظن و اماره را مقام قطعنتوانظنون نمى
از  جدا به طور تنزيل دواال توان دو تنزيل را انجام داد و نمى واحد عبارت يك ايعنى مشکل اين است كه ب

 مشکل ندارد. هم
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« الظن  كالقطع»آن توأم اس ، در  مالزم اس  و قطع با مؤدا  (مؤدا  ظن)=المظنون

با الزم قطاع متحاد    ظن و الزم  برقرار اس  به دالل  التزامى اتحاد قطعو  نيز بين ظن 

و باه داللا     شاده واقعاى اراده   رمادِ كثرت «كثير الرماد زيد »كه در )همانطور اس  

اسا  و   اين دو داللا  باا دو تنزيال   در واقع، . شده اس (ثاب   زيدالتزامى نيز جود 

 انياام دهاي ،  بخواهي  دو تنزيل را  و اصالي مشكلى ندارد. اگر با يك دالل  واقعى

داللا  التزاماى و    )به آيد، اما اگر دو دال مى پيش )اصلي و كنايي(حاظينجمع بين ل

 .1ندارد داشته باشي  و دو مدلول و دو تنزيل، مشكلى (مطابقى

داللا  التزاماى را در اينياا انكاار     وجود  1محقق اصفهانىدر قبال اين احتمال، 

مالزم  ،المقطوعذاتالمظنون و قطع ه  با با ذات ظن  گرچهكه  معتقد اس و  كندمي

مالزم با دالل  بار ديگار     ،تصور  يا تصديقى بر يكى از آن دو اس  و لذا دالل 

ماتالزم   ،متالزم، محكوم باه حكماى باود   يكي از دو اس ، ولى دليلى ندارد كه اگر 

 .2ديگر ه  محكوم به همان حك  باشد

ي بار اينكاه   كناد مبنا  اي بار آن اضاافه ماي   فوق، تكمله پ  از بيان اشكال ايشان

ة ظن ، مظنون بالاذات باوده و الزماة قطاع ها  مقطاوع بالاذات        مكه الز درس  اس 

بالذات و باشد و لذا اين امكان وجود دارد كه از ظن  و قطع به طور كنايي، مظنونمي

بالااذات و نيااز بالااذات  اراده شااود، امااا نكتااة مهاا  اياان اساا  كااه مظنااون   مقطااوع

رع قصد تنزيل آن دو را ندارد، بلكه آنچاه تنزيال   بالذات حكمي ندارند و شامقطوع

باشاد. از ايان رو، تنزيال فاوق گرچاه      شده، حكمي اس  كه در خارج از ذهان ماي  

اي نداشته و مراد شارع نيس . بنابراين باه  ممكن اس  كنايتا  صورت بگيرد، اما فايده

ت، چاون  بالاذا بالاذات و نياز باين قطاع و مقطاوع     رغ  وجود تالزم بين ظن  و مظنون

فيه امار واحادي   شود و فاني و مفنيبالعرض لحاظ مي بالذات، فاني در مظنونمظنون

                                                           
 60، ص21، تعليقة2ج الدراية،نهايةاصفهانی، محق  .1

كعه   ده اسعت مطعر  كعر  را مطلع    اين ،از جمله در باب عبادات مکروه ،محق  خراسانی كراراً در كفايه .2
معالزم   شعد، ابمحکوم بعه حکمعى    ،كه اگر يك مالزم دتواند متفاوت باشد و دليلى نداراحکام متالزمين مى
 .باشد را داشته ديگر هم همان حکم
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فياه  كناد و در نتيياه مفناي   فياه ها  ساراي  ماي    باشند، لاذا حكا  فااني باه مفناي     مي

آيد كه شارع كنايتا  بالعرض( الزم ظن  خواهد بود. پ  اين امكان فراه  مي)=مظنون

  1طور در باب قطع.اراده كند، و همينبالعرض را با ظن ، مظنون

امكاان   در نهايا   1محقاق اصافهانى  در ايان فاراز،   كه  رسدنظر مى بهاز اين رو 

 پذيرد.مي يكناينحو التزامى را به  دالل 

 

 1محقق اصفهانىنقد استاد الریجانی بر دیدگاه 

كناد و حتاى عناوان     ظرتواند به قطع خود نمى و عل  دارد ،لحاظ خود انسان به یکم:

تاوان لحااظ خاود را كاه     بر آن تطبيق كند. پا  ماى   را به نحو عل  حصولى «القطع»

 .ارتكااز  اسا  و ناه تفصايلى     ،اين قطع البتهمورد لحاظ قرار داد.  ،همان قطع اس 

يان رو  از ااس  آلى يا استقاللى باشد.  توانديم كه پذير اس امكان ،پ  لحاظ قطع

 وارد نيس .  ،1به محقق خراسانيايشان  نقد رسديبه نظر م

 ياك  «الظان  كاالقطع  » در قبال اين احتماال كاه در دليال    1محقق اصفهانى دوم:

 و ياك  كناد براي ظن  تنزيل مي آثار قطع موضوعى را وجود دارد كه دالل  مطابقى

يعناى ذات   ؛«المظناون كاالمقطوع   » ازاس  كه عبارت دارد نيز وجود  دالل  التزامى

باا ايان اساتدالل    داللا  التزاماى را   ايان   . ايشاناس  (واقع)=، مقطوعا(مؤد)=مظنون

 ،ماتالزم، محكاوم باه حكماى باود     يكاي از دو  كه اگار   ي كه دليلى ندار نمودانكار 

 متالزم ديگر ه  محكوم به همان حك  باشد. 

 ؛كناد التزامى عقلى و لفظاى خلاط ماى   دالل   در اينيا بين ايشانآيد به نظر مى 

كاه اگار احاد     تاوان گفا   نماي از راه داللا  التزاماى عقلاى    زيرا روشن اسا  كاه   

اماا از   .حك  باشاد داراي همان متالزم ديگر ه  بايد  ته باشد،المتالزمين حكمى داش

ف  كاه دليال   گتوان ميظن و مظنون  بين ةلفظى و از باب مالزم باب دالل  التزامىِ

نيسا ،   «المظناون كاالمقطوع   »)گرچه به لحاظ دالل  عقلي، مستلزم  «الظن  كالقطع»
                                                           

 61، ص21، تعليقة2ج الدراية،نهايةاصفهانی، محق  .1
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و مساتلزم آن   داردنياز  « المظناون كاالمقطوع   »ظهاور در   ،لفظاى  ( به لحاظ دالل اما

در اينيا نياز   .زياد  اس  ةفاصلو و بين دالل  التزامى عقلى و لفظى اختالف  اس .

دارد بر اينكه ذات مظناون، مقطاوع    يدالل  التزام« كالقطع الظن »كه  توان گف مي

 1.، واقع اس امؤد واس  

بخواهي  به نف  هماين  « الظن  كالقطع»يل دلنهايى اين شد كه اگر در  نتييةپ  

انيام دهاي  محاال اسا . باه نحاو داللا         دو تنزيل ،بدون دالل  التزامىو  ،عبارت

كه دليلى ناداري  كاه اگار     ي سته روبرو 1انىعقلى نيز با مشكل محقق اصفه التزامىِ

 به همان حك  بايد محكوم يكى از متالزمين محكوم به حكمى بود، متالزم ديگر ه 

تنزيال انياام    به نحو دالل  التزامى لفظى، با ايان عباارت دو   تواندمي باشد. اما شارع

 . يالتزامدالل  اس  و ديگر   يمطابقدالل  دهد كه يكى مى

گف : مفااد  توان ميو فراه  اس  جانشينى امكان  ،ز راه دالل  التزاميابنابراين 

و اين تنزيل به دالل  التزامي تنزيل  «كالقطع الظن »امارات اين اس  كه  حيي  ةادل

جمع بين صراح  و كنايه يا لحاظ آلى  كند. بنابر اينثاب  مى نيزرا  «واقعكال االمؤد»

 .آيدو استقاللى پيش نمى

 اثبات جانشينی ظنون و امارات، مقام قطع موضوعی

كتااب   در بحث جانشينى امارات به جا  قطع موضاوعى در 1اشكال محقق خراساني

و ها    اماارات د ها  حييا    نا توانحيي  امااره نماى   ةادل  اين بود كه االصولةكفاي

 ايان در حاالي اسا  كاه    ناد.  نطريقى را ثابا  ك  يِجانشينى آن به جا  قطع موضوع
                                                           

باب تالزم علعت و معلعول يعا دو    ثمرات مهمى در علم اصول دارد. داللت التزامى عقلى از ، اين اختالف .1
ايعن   توان كشف كرد كه عموميت دارد ونمى ،به علت ثالث است و لذا هر جا كه معلول نباشد معلول نسبت

 ، بسعيار اصعول از ايعن نکتعه    علعم . در وجود داشته باشدكه معلول نيست، علت  در جايىكه هست  امکان
گويند: مالک وجود دارد و ما شود، مىساق  مى ،قدرت ناباب فقد از ،شود. مثالً هر جا كه حکماستفاده مى

؟ آنچه دليعل  مكنياز كجا كشف مىرا  مالک اين سؤال مطر  است كه كنيم. در آنجاقصد تقرب به مالک مى
مثعل   برخعی مالک نعدارد.   ،مالک دارد و اگر حکم نيست متعلقش ،داريم اين است كه هر كجا حکم هست

خطاب داللت التزامى لفظى، مالک را در متعلع    گويند:مى اين موارددر  1و محق  اصفهانى 1محق  عراقی
بعث و تحريك داللت مطابقى دارد، بر وجعود معالک    طور كه برهمان «صل » برای مثال، دليلكند. ثابت مى

پس داللت التزامى  داللت التزامى آن هست. اما ،شوددر متعل  نيز داللت التزامى دارد. گاهى بعث ساق  مى
 لفظى از باب تالزمات واقعى نيست.



 103              امكان جانشيني امارات و اصول، مقام قطع موضوعي

 

باه جاا  قطاع     رسامل، راه حلى بارا  جانشاينى اماارات و اصاول    بر  ةدر حاشي ايشان

چيستي . 1داندتعس  مى در كفايه آن را تكل  و بلكه اند كهموضوعى پيشنهاد كرده

ايان  و اينكه آيا  كفايهدر   آنرد بررسي رسامل و بر  ةحاشي در 1محقق خراساني مراد

كاه   اسا   ماورد بحاث واقاع شاده    ين اصوليان در ب ،قابل اصالح هس  يا نه ديدگاه

 چناين  رساامل بار   ةدر حاشاي  محقاق خراسااني  پردازي . ديدگاه اينك به شرح آن مي

 : اس 

 

 رسائلبر  ةمحقق خراسانی در حاشيدیدگاه 

ياك واقاع    واقع اسا . باا ايان تنزيال،     ةبه منزل احيي  امارات، تنزيل مؤد ةمفاد ادل

 مورد يقين وجادانى و تكاوينى ماا    ،واقع جعلى و تنزيلىشود كه آن جعلى ايياد مى

يقين به واقع حقيقى اسا    شرعي، اين اس  كه موضوع حك بر فرض  س . منتهىا

إذا قطعييت بوجييوب صييلوة الجمعيية »ل در امثا به عنوان و نه يقين به اين واقع جعلى. 

ق  جمعاه  ةصالو  گاه وجوب واقعى ن اس  كه هرآ، ظاهر اين قطع موضوعى «فتصييد 

يقين  ،جعلى شود. در اين بحث ه  به واقع تنزيلىِمتعلق يقين شد، تصدق واجب مى

 ة بار در حاشاي  1محقق خراسااني  موضوع اثر نيس . ،اين يقين . گرچهتكوينى داري 

 كاه  گوياد مى زند وپل مى ،واقعى جعلى و يقين به واقعِ بين اين يقين به واقعِ ،رسامل

كاه عباارت    دهاد يك تنزيل ديگر انيام ماى  ،واقع ةبه منزل اعرف پ  از تنزيل مؤد

بين تنزيل به بيان ديگر،  واقعى. قطع به واقعِ ةجعلى به منزل تنزيل قطع به واقعِ اس  از

 قطع به واقاعِ  ةجعلى به منزل تنزيل قطع به واقعِ)=  واقع و اين تنزيل دوم ةبه منزل امؤد

 ةمنزلبه  امؤد از تنزيلشارع  ، مرادعرف از ديدگاهاس .  برقرار رفيع ةمالزم (واقعى

 2.واقعى اس  قطع به واقعِة نازل منزل نيزجعلى  قطع به آن واقعِ كه اس  ، اينواقع

حييا    ةكاه مفااد ادلا    اسا  آن  در حاشيه بر 1به طور خالصه محقق خراساني

                                                           
 266ص کفاية االصول، خراسانی،   .1

 31ص دررالفوائد في الحاشية علي الفرائد،خراسانی،  .2
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ياك داللا  عرفاى بار تنزيال       ايان تنزيال،   واقع اس  وة به منزل اامارات، تنزيل مؤد

واقعى اس   به واقعِ قطع ةجعلى تنزيلى به منزل تنزيل قطع به واقعِ ،ديگر  دارد و آن

 ةباه منزلا   اتنزيال ماؤد  براي مثاال،   .باشدميموضوع اثر شرعى  ،واقعى و قطع به واقعِ

اين اسا  كاه   كند و اين عرفا  مالزم با تنزيلى را ثاب  مى ةجمع صلوةواقع، وجوب 

 صييلوةقطاع باه وجاوب     ةتنزيلاى را باه منزلا    ةجمع صييلوةقطع به اين وجوب ، شارع

 وجوب تصدق اس . واقعى گرفته كه آن قطع، موضوع

 

 ة بر رسائل  در حاشي مطرحراه حل  نقد کفایه بر

 ة بار رساامل،  در حاشاي  ويراه حال   دارد كاه ماى اظهاار  در كفاياه   1محقق خراساني

ي مطارح  كفايه نظرات مختلفا اين عبارت در تفسير  تكل  و بلكه تعس  بوده اس .

ة بر حاشيكه مراد وي آن اس  كه استدالل مطرح شده در آيد به نظر مى .اس  شده

 اس . مواجه ر دوْ نوعي با رسامل

در حاشيه رسامل اين اسا  كاه تنزيال دوم باه دنباال       1محقق خراساني استدالل

عرفاى آن   ةالزما  ،واقع اس  ا،گويد مؤدوقتي شارع مي . يعنىدهديرخ متنزيل اول 

بار  كفايه  اما ايشان درواقعى اس .  قطع به واقعِ، جعلى كه قطع به اين واقعِ س اين ا

دنباال آن بياياد. چاون در     س  تا تنزيل دوم بهنين اس  كه اصال  تنزيل اول معقول آ

باشد. مى مركب از قطع و واقع ،موضوعا  كه قطع موضوعى در آن اخذ شده، قضيه

موضوع با ه  ثاب  شاوند   سمركب اس  بايد دو جز ،در تمام موارد  كه موضوعو 

باه   جازس  ديگر بيايد. يا بايد يك سجز در پي آن،و  سيك جزامكان ندارد كه ابتدا و 

در عارض ها     هيا هار دو بالمطابقا   و ،ديگر بالوجدان ساماره و اصل ثاب  باشد و جز

ايان امكاان   ، ديگار  سثاب  باشد و س   جاز  ساب  باشند. اما اينكه در ابتدا يك جزث

  :دو وجه دارد نيزندارد و اين عدم امكان 

فارض  براي مثال، ندارد.  ياثر ،واقعة به منزل ااين اس  كه تنزيل مؤد ،وجه اول

وجاوب   يعناى رو  مركاب قطاع و   )جمعاه   صييلوةبه وجوب  اثر رو  قطعِ كنيد كه
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و قطع را درس   نيايد يو تنزيل بعد يبعد ستا جزاز اين رو . شدابرفته  (جمعه صلوة

تواند اين باشد كاه تنزيال   پ  اشكال مى .داردنواقع اثر   ةبه منزل اتنزيل مؤد ،نكند

 ندارد. ي اول فى حد ذاته لغو اس  و اثر

 زيارا  باشاد؛ ماي تمساك باه دور    اسا ،  آيد بيان كفايهبه نظر مىكه  ،وجه دوم

دارد. تنزيال   يحالا  دور  ،ديگر باشاد  سمنوط به تحقق جز س،جز تحقق يكهرگاه 

كاه تنزيال    اسا   در حالى . اينتحقق تنزيل دوم اس  متوق  بر ،واقع ةبه منزل امؤد

واقاع تنزيال    ةرا به منزلا  امؤد ،چون اگر شارع ؛متوق  بر تنزيل اول اس  خود ،دوم

علا  باه واقاع     ةتعبد  را باه منزلا  تنزيلي و واقع  عل  به اين كه توان گف نمى ،نكند

 واقعى آورده اس . 

از  ،متوق  بر تنزيل دوم اس  ،اس  واقع ةبه منزل اپ  تنزيل اول كه تنزيل مؤد

 نياز  تنزيال دوم  .شود تا اثر بياياد تمام نمى ،موضوع ،باب اينكه اگر تنزيل دوم نباشد

باا تنزيال اول باه     ةاينكه تنزيل دوم از باب مالزما  از باب ،متوق  بر تنزيل اول اس 

 دور اس .  ةاين يك نحو ،در كفايه 1محقق خراسانياز ديدگاه آيد. مى دس 

 

 نقد بر دیدگاه کفایه
 وجاود دارد اصوليان سه راه حل در كلمات در پاسن به اين ديدگاه محقق خراساني، 

 :پردازي كه اينك به بيان و نقد و بررسي آنها مي

 

  محقق اصفهانى اول: دیدگاهپاسخ 

و برخي ديگر از اصوليان در مورد اشكال دورِ كفايه نسب   1محقق اصفهانىديدگاه 

 ةباه منزلا   ااس  كاه خاود تنزيال ماؤد     اينبه راه حل مطرح شده در حاشية بر رسامل 

قام  شود و قطع به  جمعه صلوةا  بر وجوب اگر اماره ،اثر دارد. به عنوان مثال ،واقع

 واقعى تنزيل شود، ايان خاود دارا  اثار اسا .     قطع به واقعِ ةتعبد  به منزل اين واقعِ

اين فرض بود كه اثر تنها رو  قطاع رفتاه باشاد و خاود تنزيال       بنابرتمام اين مباحث 
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جمعاه خاود  ياك اثار      عل  به وجوب نمااز  .اثر  نداشته باشد، واقع ةبه منزل امؤد

 وجوب تصدق اس .مثال  اس  و قطع به آن، موضوع اثر ديگر  اس  كه 

ه بر اين اساس بود ،بر تنزيل دوم تنزيل اولمبني بر متوق  بودن كفايه بيان پ  

اماا   .واقع اثر  ندارد، متوق  بر تنزيل دوم اسا   ةبه منزل اتنزيل مؤد كه چون اس 

اگار تنزيال    .نيس ها ديگر نياز  به اين حرف ،باشد دارا  اثر ،زيل اولاگر خود تن

مانناد ماوارد قطاع    ، به حك  ب بر يقينِتدارا  اثر  غير از اثر متر ،واقع ةبه منزل امؤد

و تنزيال دوم باه    ،. تنزيل اول به خاطر همان اثار دطريقى به حك  باشد، مشكلى ندار

پدياد   ،تصدق اس  وجوب براي مثال، ر كهشود و موضوع اثعرفى ثاب  مى ةمالزم

 آيد.مى

دارا   ،تنها منحصر به جايى اس  كه تنزيل او ،آيداين راه كه به نظر درس  مى

 ا  محدودتر از اصل بحث اس .دايره كه باشد اثر

ر نيسا ، بلكاه   مشاكل در ايان بحاث، دوْ    ،1محقق اصافهانى از اين رو، از منظر 

معناايى جاز    ،واقع ةبه منزل اتنزيل مؤداز ديدگاه ايشان، وحدت حك  اس .  ،مشكل

شاود، معناا    خمري  مايعى قاام  ماى   ا  برجعل حك  مماثل ندارد. مثال  وقتى اماره

 واقع اس  و اين مايع در واقع ااين اس  كه اين مؤد ،واقع ةتنزيل مؤدا  اماره به منزل

عليه به مورد منز لٌ . تنزيل، جعل حك  مماثلِاين لبا  جعل حرم  اس  كه خمر اس 

 ل اس .منزَّ

اثار در ايان بحاث، حرما       ،موضوع اثر باشاد  ،تنزيلى اگر قطع به واقعِ، بنابراين

 ،تنزيلاى  واقاعِ   ،تنزيلاى را موضاوع ايان حرما  باداني      قطع به واقعِ اس . يعنى اگر

معناايى جاز جعال     ،چاون تنزيال اول   كند.مساوق با حرمتى اس  كه مولى جعل مى

قطع باه   آن، اخذ ةو نتيي ،تنزيلى يعنى قطع به حرم  حرم  ندارد. پ  قطع به واقعِ

بنابراين در راه حل مطرح شاده در حاشاية بار    حرم  در موضوع خود حرم  اس . 

اخذ قطع باه حكا  در موضاوع خاود      ،مشكل بلكه وجود ندارد،مشكل دور  رسامل،

تنزيلاى اسا ، لباا  جعال      واقاعِ  ةباه منزلا   اتنزيل اول كه تنزيل ماؤد  زيرا ؛حك  اس 
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واقعاى   موضوع برا  واقع تنزيلى باشد، قطع به واقاعِ  ،عل  به اين اگر و حرم  اس 

  .1شوداخذ قطع به حك  در موضوع خود  مى كه موضوع اثر حرم  شود، از قبيل

 (مسلك تعليقيت) 1محقق عراقي : دیدگاهومدپاسخ 
از راه حل ديگر اين اس  كه گفته شود: در ثبوت تنزيال، اثار تعليقاى كاافى اسا .      

نيس  و خود  دارا  اثار   متوق  بر تنزيل دوم ،تنزيل اول ،1محقق عراقيديدگاه 

فعلاى   حكا   ،دوم شاود  ساس  و اثر آن، اين اثر تعليقى اس  كه هرگاه منض  به جز

و  ،آيدواقع مى مانند وجوب تصدق كه رو  قطع به ،آيدآيد. يك اثر بر كل مىمى

كه آن عبارت اس  از اين  ،آيدواقع مى ةبه منزل ايعنى بر تنزيل مؤد س،يك اثر بر جز

آياد. هماين اثار    تعليقى كه: هرگاه به تنزيل دوم منض  شود، اثر به دنباال آن ماى   اثر

 ل از لغوي  كافى اس .تنزي تعليقى برا  خارج كردن

منض  به تنزيل دوم  اثر تعليقى اس  كه وقتى اين به منزله واقع دارا  اتنزيل مؤد

زيارا در ايان    .دآيا  شپاي ر تاا دوْ نيساتي   اثار بالفعال   ما به دنباال  آيد. شود، حك  مى

ايان  در حاليكاه  باشاد.   ها   واقع بايد وجاوب تصادق   ةبه منزل اتنزيل مؤدصورت با 

 .2ن آن متوق  بر تنزيل دوم و مالزمه اس نيس  چو ممكن

 

   مسلك تعليقيتبر  1نقد محقق اصفهانی

اوصااف شاخح حكا      ،تعليقي  و عدم تعليقيا  معتقد اس  كه  1محقق اصفهاني

، آيا حكا  تعليقاى   .مقصود از تعليق و عدم تعليق چيس بايد بررسي شود كه اس . 

ا  از آياا حكا  تعليقاى مرتباه    يك حك  وضعى در قبال حك  تكليفى فعلى اس ؟ 

حكا  تعليقاى و فعلاى    اينكاه  ياا   باشاد، ماي ديگار   ة مرتب ،حك  اس  و حك  فعلى

گويي  فعلى مى و تنها وقتى كه اين حك  واحد با تمام موضوع سنييده شود، ندمتحد

 ؟گويي  تعليقى اس موضوع سنييده شود، مى اياس  و وقتى با برخى از اجز
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دو وص  برا  شخح  ،حك  تعليقى و حك  فعلى، 1انياز ديدگاه محقق اصفه

آيد. اگر اين وجوبى كه رو  مى اكه رو  تمام اجز يعنى برا  وجوبى ؛حك  اس 

: حك  فعلى اسا  و  شودگفته مي سنييده شود، انسب  به تمام اجز ،آمده اتمام اجز

 اسا . پا   : حكا  تعليقاى   شاود گفته مي ،سنييده شود ااگر نسب  به برخى از اجز

 حك  تعليقى، حك  ديگر  نيس . 

باشد، اثر ديگر  شده لحاظ  ،حك  همين يكتنها  ،تنزيل اولدر اگر  ،از اين رو

 خواهدنخواهد داش . معنا  قطع به مؤدا  تنزيلى، قطع به همين حك  اس  كه مى

 داري  كه رو  قطعِ يدر موضوع خود  ه  اخذ شود. فرض اين اس  كه ما حكم

بلكاه هماين    ،ديگر  از حكا  نيسا    ةحك  ديگر و مرتب رفته و اثر تعليقى،به واقع 

هماين   ،اگار چناين باشاد   ه اس . سنييده شد انسب  به برخى از اجز، كه حك  اس 

ثاب  باشد. و  ،آن تنزيل ةپ  بايد در مرتب ،خواهد اثر تنزيل اول باشدحك  واحد مى

شود اخاذ قطاع باه حكا  در     مىاين  .خواهد موضوع خود  بشودقطع به آن مى باز

 موضوع خود .

تاواني   قابل انحالل بود، مى ،هر جا حك  كه آيدمطلب به دس  مىاين از اينيا 

شاود و  ماى  اين مشكل را حل كني . تنزيل اول به لحاظ يك حك ، حكماى تحليلاى  

تنزياال دوم، موضااوع باارا  حكاا  ديگاار اساا . دو حكاا  هسااتند كااه متوقاا  و    

كند. اما هر جايى كه نتوان تحليل كرد و شخح حك  باشد مى رقف هاعليه آنمتوق  

 اين مشكل را داري .

كناد. در  مىمطرح  رابطهيك بحث صغرو  ه  در اين  1محقق اصفهانيس   

شاود،  مركبى متعلق مى ةبه ميموع اس  و يك تكلي  ااجز دارايجايى كه متعلق، 

حكا  را   توان، مىشده باشد صلوةتوان حك  را تحليل كرد. پ  مثال  اگر امر به مى

تاوان  ماى ماثالٌ  مختل  آن تحليل كرد ولو در حاين انضامام باه يكاديگر.      ايبه اجز

اس  در حينى كه قرام  متعلق وجوب اس ، در حينى  گف : تكبير متعلق به وجوب

يكاى از ايان احكاام،     در اين حاال اگار قطاع باه     .اس  و... كه ركوع متعلق وجوب
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ايان   توانتحليل نشود، نمى اينگونهموضوع حك  ديگر  شود، مانعى ندارد. اما اگر 

موضااوع ، «إذا قطعييت بخمرييية مييايع يجييب االجتنيياب عنييه» مثااال كااار را كاارد. در

اينياا   در ا  اين اس  كهنكته يس .تحليل ناس  كه قابل قطع به خمري   ،تكلي 

 تركب در موضوع اس .

دو  . موضاوع يك متعلاق داريا  و ياك موضاوع    ، در حك  اصوليان اصطالحبه 

كااه  مكلاا  و عناااوين مكلاا  ماننااد اسااتطاع  اساا   ،اصااطالح دارد: يااا مقصااود

در  . باراي مثاال  شاود المتعلق، موضوع گفته مىموضوع اس  و يا به متعلق ،المستطيع

متعلق اكرام كه عال  اس . گاهى به اين عاال    يك اكرام داري  و يك «أكرم العال »

 گويند. ه  موضوع مى

اسا  و ناه در متعلاق.     در اينياا تركاب در موضاوع    1از منظر محقاق اصافهاني  

اينگونه نيس  كه حكمى رو  ميموعى آمده باشد تا گفته شود: آن حك  منحل به 

بلكاه تركاب در    ،گاردد اخاذ ماى   ديگار  سدر جاز  سشود و عل  به ياك جاز  مىا اجز

إذا كنا   »و ايان مانناد    «إذا كنا  قاطعاا   » يعناى  «إذا قطع »اس .  (قاطع)=موضوع 

، متعلاق تكليا  اسا  و مساتطيع     ،، حاج «المستطيع يحج» مثال باشد. درمى «مستطيعا 

إذا كنييت قاطعييال بالخمرييية يجييب االجتنيياب »باشد. در مى (مكل  )=عنوان موضوع 

شاد و ايان قطاع باه     باوجوب اجتناب ماى  ،و متعلق آن مايع اس  حك ،، متعلق «عنه

 نيس . در موضوع دخيل اس  و نه در متعلق. پ  انحاللى ه  يسش

تمام مشاكل حاول وحادت و     ،شود كه در بحث فعلىايشان اين مى سخن ةنتيي

دو تنزيل ممكن نيسا . لاذا    ،شخصى و واحد بود ،حك  چرخد. اگرتعدد حك  مى

تواناد ياك قطاع    باشاد، نماى   واقاع  ةبه منزلا  ااگر مفاد دليل حيي  اماره، تنزيل مؤد

 ،اگار حكا    اماا تواند انياام دهاد.   چون تنزيل دوم را نمى ؛موضوعى را درس  كند

 1.جانشينى ممكن بود (كه در مقام اينچنين نيس )بود  متعدد

تعليقي  و فعليا  از شاؤون    اين شد كه 1راقياشكال ايشان به محقق ع بنابر اين
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 مگار باه   ،كند. لذا تنزيل اول اثر  نادارد وجوب واحد اس  و دو حك  درس  نمى

و اخذ قطع به آن در موضوع خاود ، اخاذ قطاع باه حكا  در       .لحاظ شخح حك 

 شود.موضوع خود  مى

   تعليقيتمسلك بر  1نقد استاد الریجانی بر دیدگاه محقق اصفهانی

اگار باه   را دارد كه  و اثر اين خاصي  ،كه تنزيل اول بوداين  1محقق عراقي ديدگاه

اين خود نزد عارف ياك اثار و     تنزيل دوم منض  شود، اثر بر آن مترتب خواهد شد.

موضوعات اي در اجز در استصحابِ 1يك واقعي  اس . اين حرف را محقق عراقي

 ى اس .صحيح و ديدگاهگويد مركبه مى

 ا  كاه بار  : تنزيال ماؤدا  بيناه   بياان داشاتند كاه   در مثال خمر  1محقق اصفهانى

 .خمر واقعى، معنايى جز جعل حكا  مماثال نادارد    ةخمري  مايعى واقع شده به منزل

لييو »غير از حرما  ها  دارد و آن ايان اسا  كاه:       : اثر ديگر رسد كهمىبه نظر ما ا

تعليقى اين اس   اين ه  اثر اس . اثر. «إنضم إلى تنزيل آخر، لترتب عليه الحرمة

آيد و نه نف  حك  هنگامى كه نسب  به حك  مى ،كه اگر اجزامى به آن منض  شود

س . اثار فقاط حرما  نيسا  تاا      نيسنييده شود. لذا نقض ايشان وارد  ااجز برخى از

 خود  اخذ شده اس . عل  به آن در موضوع گفته شود

 نتيجه بحث

 شد كه در شريع  اسالم موارد  از قطع طريقاى موضاوعى   نتييه بحث تا اينيا اين

طور كاه امااره را   حيي  خبر واحد يا امارات همان ةخواهي  ببيني  آيا ادلداري . مى

يكى  كه ذو ثمر  اس  ةلأاين مس. شود يا نهقطع ه  مى كند، جانشين اينحي  مى

ن و شاك اخاذ   يقي ،استصحاب استصحاب اس . چون در موضوع ةمسأل ،از آثار آن

جمعه قام  شد و س   در مفااد   ةوجوب صلو بر اياگر امارهو براي مثال شده اس  

روشان ايان    يكى از ثمرات يا نه، شودآن شك كردي  آيا مورد استصحاب واقع مى

 بحث اس .

ب از حييا ، منيزيا  ياا    تا در اين بحث يك جواب اين اس  كه اگر اثر متر
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اين آثار از آنِ قطع طريقى  ةهم ،وجوب متابع  باشد احراز يا وسطي  در احراز و يا

مان ظان را در هماه     گوياد: ماى  ،كنداس . شارع ه  كه از بيرون به ذهن ما نگاه مى

دان . اين مشكلى ه  ندارد و اشكال جمع بين لحاظ آلى و اساتقاللى  آثار  عل  مى

 جواب داده شد. ،گف محقق خراساني مى كه

 در ايان  ،واقع اس  ةبه منزل اتنزيل مؤد ،حيي  ةفاد ادلاما اگر قامل شوي  كه م 

جانشيني اماارات مقاام قطاع موضاوعي را      ،عرفى ةيك مالزم اب توانيصورت ه  م

معقول و موجه اس . لذا به  عرفي كامال  ةمالزموجود اين  رسدي. به نظر ماثبات كرد

 .وجود داردقطع موضوعى  ، مقامجانشين امارات ، امكانهر حال
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 نظرية معنا گروي ووضع

 * محمدباقر سعيدي روشن

 چكيده  

سامان يافته است. مسئله چيساتي  معناا از مبااني    « معنا»پژوهش حاضر با هدف توصيف ماهيت 

رود. از اين رو گزينش هر نظرية خاص معنايي، نقاش ماؤثري در   متون به شمار ميدانش تفسير 

نمايد. در اين پژوهش نخست باه  تفسير متون به صورت عام و تفسير متون ديني به ويژه ايفا مي

هاي قاب   توجهِ معنايي ارزيابي شاده، آن گااه ضامن تبياين     برخي از نظريه ،هاشيوه تحلي  بوده

باا ويژگاي   « گاروي وضاع »ارماري، نظرياة   معنا، و گستره معاني و حقاايق نفا   ارتباط لفظ و 

داشت كلي در پژوهش حاضر، تطبيق مباني، دريا  و  گرايي معنايي توجيه يافته است. نظرشمول

 ها بوده است.  لوازم منطقي نظريه

 

 مر، مفاهيمارحقيقت، نف گروي، هاي معنايي وضعمعنا، تفسير متون، نظريهواژگان كليدي: 
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 طرح مسئله

شناسان بوده مسئلة ماهي  معنا، از ديرباز مورد توجه متفكران به ويژه فيلسوفان و زبان

اس . اهمي  اين مطلب ناشي از نقشي اسا ، كاه مسائلة معناا در تفساير متاون ايفاا        

كند. تفسير متون، در پي شناخ  معناي متن اسا . اماا مفساران متاون دانساته ياا       مي

نشينند. ايان پرساش،   فرض خاصي در خصوص معنا، به تفسير متن ميندانسته با پيش

تار و از سانن معرفا ِ درجاه دوم     پرسشي عميق ،كه معنا چيس  و در كيا قرار دارد

شناسي، منطق يا فلسفه، هر يك از زاويه خاصاي بادان   اس ، كه معناشناسان در زبان

، ترسي  نوعي مبنا در فرايند تفساير متاون باه    هاي معنايي، در واقعنظريه 1پردازند.مي

تاوان  هاي معنايي و تفسير متون را ماي آيد. به تعبير ديگر، نسب  ميان نظريهشمار مي

هااي  مانند نسب  فلسفة عل  به عل  دانس . در دورة معاصر و پ  از پيادايش نظرياه  

گرايي كان  و ذهنگروي هيوم عل  جديد كه غالبا  متأثر از دو رويكرد تيربه فلسفة

اي در تفسير متون كنندههاي معنايي جديدي پديد آمد كه پيامدهاي خيرهبود، نظريه

ها، گذاش . ديدگاه فيزيكاليس ِ معناييِ پوزيتيويس و از جمله معرف  ديني بر جاي 

گرويِ برخاسته از كااركردگرايي و نگااه ابزارانگاراناه باه علا ، و هرمنوتياك       زمينه

آليستي، كه هر نوع معرفا  را برسااختة ذهان آدماي     ابتنا بر فلسفة عل  ايدهفلسفي با 

انگارد، از جمله بازيگران نسبتا  پر طمطراق )و نه منحصر به فرد( عرصة معناشناسي مي

الخطااب در تبياين   هاا ساخن نهاايي و فصال    اما آيا اين نظريه 2روند.معاصر بشمار مي

نمايناد؟ مقالاة حاضار    گاه ديگار مسادود ماي   ماهي  معناس ، و عرصه را بر هر دياد 

نماياد. نويسانده بار    گروي را تبيين ميضمن بررسي چند نظريه معنايي، ديدگاه وضع

آن اس ، اين نظريه كه از صاالحي  تبياين و توجياه منطقاي بار خاوردار اسا ، از        

داناان، فيلساوفان و   شناساان، منطاق  وياژه زباان  فحواي علمي انديشمندان مسالمان، باه  

 گردد.وليانِ مسلمان درياف  مياص

                                                           
 . 28، صدرآمدي بر معني شناسي. صفوی، 1

2. Barbour‚ issues in science and relgion ‚p.162. 
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 . بازخوانی چند نظريّة معنايی1

 . نظریّة مصداقی یا مرجعی معنا1 -1

بنابر اين ديدگاه، معناي يك لفظ يا عباارت باه معنااي اشااره باه محكاي خاارجي و        

إزاس ياا محكاي خاارجي نداشاته     بهمصداق آن اس . بر اين اساس، سخني كه هيچ ما

 د بود.باشد، فاقد معنا خواه

ترين نظري ه و تلق ي عام اة ماردم از معنااي الفااظ     شايد اين نظريه در ماهي   معنا، ساده

باشد، كه با الگوپذيري از اسامي خاص  كه اشاره به محكي خود دارند، به تبياين معناا در   

داناد.  خاارجي ماي   إزاسباه ماا همة الفاظ، تعمي  يافته اس  و معناي هر واژه را امر عيني و 

گراييِ پوزيتيويستيِ اوايل قرن بيست  كه مالك معناداريِ قضاياي تركيبي را منوط عيني 

كرد، به قاعده باا چناين رويكاردي باه مسائله معناا       پذيري تيربي ميمشروط بر تحقيق و

 1نگريس . مي

 

 نقد

نخستين دشواري اين نظري ه آن اس  كه گرفتار خلط معنا و مصداق شده و آنها  یك:

توان مصداق ياك واژه را هماان معنااي آن    را به ه  آميخته اس ، در حالي كه نمي

دانس . در صورتي كه معناي يك شئ همان مصداق آن باشد، با معادوم شادن و از   

ن بارود و نتاوان از ناابودي آن شائ     ميان رفتنِ مصداق آن شئ، باياد معناا نياز از مياا    

گزار  داد. در حالي كه اين مطلب بر خالف ارتكاز عرفِ عقالس  و چنين نيس  

 معنا باشد.كه گزار  ما از فوت زيد، بي

تواند بسياري از مفاهي  عقلي را كاه مصاداق و   از سوي ديگر اين نظري ه نمي دو:

ة منطقي )كلي   و جزمي  (، معقوالت ثانية إزاس عيني ندارند، همانندِ معقوالت ثانيبهما

فلسفي )علي  ، معلولي  ، وجوب، امكاان و ...( مفااهي  سااختة ذهان انساان همانناد       

 مفهوم عدم، مفهوم اجتماع نقيضين را توجيه نمايد.

                                                           
 .19ص ،زبان، حقيقت و منطق ،. آير 1
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اين ديدگاه در تبيين واژگان مترادف كه مصداق واحاد دارناد نياز باا مشاكل       سه:

وف و ادوات و مانند اينها كه مصداق عيني ندارند نياز  مواجه اس . همان گونه كه حر

  1اند.از شمول اين تعري  خارج

تري از  نظري ة مصداقي ارامه شده اس ، كه معنااي  با توجه به مشكالت باال، تقرير دقيق

عيناي.   إزاسباه ماداند و نه خود محكي و مي« رابطة آن عبارت و محكي آن»يك عبارت را 

كوشد تا توضايح دهاد   اين تبيين كه به تحليل رابطة ميان عبارت و محكي آن نظر دارد، مي

 2واحدي حكاي  كنند. إزاسبهماتوانند، از هاي مختلفي ميكه چگونه عبارت

ماند. ديدگاه معناايي پوزيتيويساتي،   گفته همچنان بر جاي ميام ا مشكالت پيش 

نظر از خلط اصل معنا باا راه اثباات آن، اسااس علا  را نياز باا چاالش مواجاه         صرف

  3نمايد و از همين روي با ادبار انديشمندان مواجه شد.مي

 

 . نظریّه تصوّري معنا 1 - 2

معناي يك لفظ يا عبارت باا تصاو ري كاه از آن     4اي،بر اساس نظري ة تصو ري يا ايده

فيلساوف   5گاردد. برابار نظار جاان الك،    شاود، تعريا  ماي   لفظ در ذهن تداعي مي

هاي ، استعمال كلمات، نشانهجستار دربارة فه  آدميانگليسي قرن هفده ، در كتاب 

اند و تصو راتي كه كلمات نمودار آنهاا هساتند، مادلول خااص  و     تصو راتمحسوسِ 

 6اند.ميانيي كلماتبي

مبناي اين ديدگاه آن اس  كه زبان را وسيله يا ابازار رسااندن تصاو رات ذهناي ياا      

هاي ذهني هار فارد، تنهاا در درون وجاود     داند. انديشهتمثيل خارجي حال  دروني مي

هاايِ ذهناي خاود نيازمناد زباان و      كاردن ديگاران از اياده    خود اوس  و ما براي آگاه
                                                           

1. Alston, "meaning" in paul Edward ed, p.234. 

 . 68ص ، زبان دين،زمانیعلی 2.
 . 33، صپوزيتيويسم منطقي. خرمشاهی، 3

4. Ideational theory 

5. John locke 

 .288-  287 , 211ص ،جستاري در فهم بشر ،الک. 6
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هاي آوايي هساتي . بادين رو، آن چاه كاه باه ياك لفاظ زبااني، معنااي خاص اي           نشانه

بخشد، اين واقعي   اس ، كه آن لفظ در ارتباط كالمي به عنوان نشانة ياك تصاو ر   مي

ود، معنااي ايان كلماه    شاي مانند كتاب به كار برده ميرود. وقتي واژهخاص  به كار مي

نسب  به من همان صورت كتاب اس ، كه در ذهن من اسا  و باراي شاما نياز هماان      

  1صورت كتاب اس ، كه در ذهن شما وجود دارد.

 

 نقد

ا  آن اس  كه معنا، امري شخصاي و غيار   اگر معنا همان تصو ر ذهني باشد، الزمه :یك

 قابل انتقال به ديگران باشد.

اگر معنا همان ايده و تصو ر ذهني هر شاخح باشاد، در ايان صاورت تماام       :دو

هاي زباني، اخبار از امور نفساني و دروني فرد خواهاد باود ناه عاال  خاارج، و      گزاره

تمام الفاظ نيز مشترك لفظي خواهند بود و به تعداد افرادي كه آن كلماه را باه كاار    

بر حسب ذهن و تصو ر خاص  خاود،   شود؛ زيرا هر ك برند، معاني گوناگون ميمي

شاود، در حاالي كاه    برد، و در نتيياه بااب تفااه  مسادود ماي     آن كلمه را به كار مي

 توان گف  كه معنا مساوق با تصو ر ذهني نيس .واقعي   غير از اين اس ؛ بنابراين مي

ايِ معنا آنگاه تمام خواهد بود، كاه باراي هار عباارت معنااداري،      نظري ة ايده :سه

صو ر مستقلي وجود داشته باشد، كه به طاور مانظ   باا آن عباارت مارتبط باشاد. در       ت

دهنده، قيود و غيره، وجود هاي زباني، همچون حروف ربطحالي كه بسياري از نشانه

  2دارند كه معنا دارند، ام ا تصو ر ذهنيِ مستقلي از آنها وجود ندارد.

 

 

 

                                                           
  .68ص معناشناسي زبان شناختي،؛  الينز، 67-65، صفلسفه زبان آلستون،. 1

  .58ص علم الدالله،؛ احمد مختار، 70ص زبان دين،زمانی، ؛ علی69 - 67ص ،فلسفه زبان آلستون،2.
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 .  نظریه رفتاري معنا1 - 3

كه  ،ديمطرح گرد 1لديچون بلومف ،شناسانمعنا ابتدا از سوي برخي زبان رفتاريِنظريه 

 ه تصاوريِ يا اگار در نظر  دانستند.مي 3پاسن و 2مبتني بر محرك زبان را نمود رفتاريِ

ا يا    يا ك لفاظ در موقع يا معنااي   ،رفتااري  يةدر نظر گاه معنا در ذهن بود،يجا معنا،

مخاطاب جساتيو    هااي رفتااريِ  واكانش  شود وي كه باعث اظهار آن مييهامحرك

 .شودمي

شناختي، موقعيتي اسا  كاه گويناده در آن ساخنش را     معناي يك صورت زبان

  4آورد.كند و پاسخي اس ، كه در مخاطب پديد مياظهار مي

 نقد

توان پذيرف ، معنا همان موقعي ِ خارجيِ اظهار كالم و تاأثير  رسد كه نميبه نظر مي

توان مسااوي باا خاودِ    باشد. در واقع، ظرف تحقق معنا را نميرفتاري آن بر مخاطب 

هاي متعادد و متكثار باه    توان در موقعي معنا دانس ؛ زيرا يك واژه يا عبارت را مي

هااي اظهاار   اما در عين حال معناي كالم يكي باشد و باه تعادد موقعيا     ،كار گرف 

وجود دارد، كه برخاوردار  افزون بر اين واژگان بسياري در زبان  5كالم متعدد نشود.

توان معنا را به موقعي  انگيزد. از اين رو نمياما واكنش بالفعلي را بر نمي ،از معناس 

 و رفتار ارجاع داد.

تاري از ايان نظرياه از ساوي     هااي يااد شاده، تقريار عالماناه     با توجه به دشاواري 

ارامه شد. اينها به جاي تأكياد   7شناساني چون ازگودو روان 6فيلسوفاني چون موري 

توجه خويش را معطوف به تأثير كالم بار مخاطاب و پاسان     ،بر موقعي  اظهار كالم

                                                           
1. Blomfield 

2. stimulus 
3. Response 

 .72، ص فلسفه زبان ،آلستون . 4
 . 75، ص. همان5

6  . Charles Morris. 
7. Charles Osgood. 
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اند. ازگود، رفتار فعلي را اع  از رفتار بيروناي  وي نموده و معنا را تابعي از آن دانسته

داناد، كاه باا شانيدن     غيره مي هاي دروني، همچون حال  ترس و يا اميد وو واكنش

شود. پ  معنا از نظر وي همان رفتار اسا ؛ خاواه رفتاار    لفظ در درون فرد ايياد مي

بلكه رفتاار شاأني،    ،داندبيروني يا دروني. اما موري  اساسا  رفتار فعلي را مالك نمي

در  ،هايي كه شنيدن واژه، شأني  پيدايش آنها را از سوي مخاطب دارديعني واكنش

  1داند.معنا كافي مي

اما به هر روي، پرسش اصلي آن اس ، كه آيا لفظ به دليل برخاورداري از معنااي   

شود؟ يا بدون داشتن هيچ معنايي؟ اگر لفاظ  خاص باعث واكنش دروني و يا شأني مي

توان هيچ نوع واكنش، در اين صورت نمي ،نسب  به هيچ معنايي وابستگي نداشته باشد

و اگار ناوعي ارتبااط     ،بيروني يا دروني را در مخاطب بار انگيازد   ،اع  از فعلي يا شأني

تاوان هماان پاسان شانونده     پا  معناا را نماي    ،)وضعي ( نسب  به معنااي خاصاي دارد  

 بلكه پاسن شنونده مسبوق به معنا و درك آن اس . ،دانس 

ديگر در پيش روي اين نظرياه آن اسا  كاه اگار عباارتي      مشكل  ،افزون بر اين

هاا را باياد معنااي آن    ياك از پاسان  هاي گونااگون شاد، كادام   باعث انگيز  پاسن

  2عبارت دانس ؟

 گرایی یا نظریّه کاربردي معنا. بافت1 - 4

شناسان، معناشناسان و فيلسوفان معنا را مرباوط و مناوط   در دوران معاصر برخي از زبان

اناد. بار اسااس ايان نگار ، الفااظ بيارون از        در جمله و عبارت دانسته 3ربرد لفظبه كا

آياد،  معنا ندارند، بلكه معناا از خاود كااربرد باه وجاود ماي       4ظرف و زمينة كاربردشان

داند. در واقع ماراد  گرايي كه هستة اصلي معنا را در وضع لغ  ميبرخالف نظرية وضع

 گرايي اين اس  كه هيچ معنايي مستقل از زمينه وجود ندارد.از زمينه

                                                           
  . 77 - 76ص فلسفه زبان،آلستون، . 1
  80صهمان، . 2

3. The use theory. 
4  . Context of situation. 
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گراياي در  ياا زميناه  2گاروي شناس انگليسي از پيشگامان نظري ه ساياق زبان 1فيرث

معناس . وي كه تأكيد وافري در مورد كاركرد اجتماعي زبان دارد، بر آن اس  كه 

ياا رو  كااربردي    3گاروي خارج از سياق، معنايي وجود ندارد. از منظر رو  سياق

اند و معااني الفااظ   دالل  آوايي، معيمي و نحوي، همه در خدم  باف  كالم 4معنا،

گردد، همان طور كه سياق نيز در درون خود، جزماي  يتنها در پرتو استعمال معلوم م

 5دهد. از فرهنگ متكل مان و صورتي از محيط اجتماعي آنان را نشان مي

روشاي  »اسا ، ياا   « كاربرد آن در زبان»از ديدگاه اين گروه معناي كلمه، همان 

     6.«دهدنقشي كه انيام مي»يا « شودكه استعمال مي

 

 گوناگونهاي ویتگنشتاین و زبان

هاي بسيار مه  در نظري ة كاربردي معنا، فيلسوف اتريشي، لودوياگ  از جمله شخصي  

( اس . وي به رغ  ديدگاه متقدم خود در نظري ة تصاويري  1951 -1889) 7ويتگنشتاين

در دورة متأخ ر حيات فلسفي خويش به ديدگاه كاربردي معنا روي آورد. هر دو  8معنا،

بر نوع نگاه وي به زبان باود. وي در دوره نخسا  و باه هنگاام      نگر  او به معنا، مبتني

معناي زبان، چيزي اس  كه زبان »( بر آن بود كه 1918) 9فلسفي -رساله منطقيتدوين 

ام ا در دوره متأخ ر حياات   10، و جهان يا واقعي  ، محكي زبان اس .«حاكي از آن اس 
                                                           

1. Firth. 
2. Context of situation. 
3. Contextual approuch. 
4. Operational approuch. 
5. Firth, Papers in linguistics, p. 219 

 ,ullmann, meaning and style,p. 8؛ 78 -68صص علم الداللة،مختار،   6.
7. Ludwig Wittgenstein 

8.  Picture theory 

9. Tractatus logical-philosophical 

محمود عباديعان، انتشعارات جهعاد     از سویيك بار  است. دو ترجمه به زبان فارسی منتشر شده ،از اين اثر
؛ بار ديگر توس  مير شمس الدين ادي  سعلطانی، انتشعارات اميعر كبيعر،     1369دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 .1371تهران، 
  .24 - 23، صنگنشاينتلودويك ويهادسون، . 10
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( زبااان را اباازار انيااام 1949) 1هاااي فلساافيپااژوهشخااويش و هنگااام تاادوين كتاااب 

، تنهاا يكاي از   هاي گوناگون دانس ، كه حكاي  از واقعي   ياا تصاوير جهاان   فعالي  

وي در تحقيقاات فلسافي بار     3اسا .  2هااي گونااگون زبااني   انواع سخن در ميان بازي

پذيري زبان و تنوع كاربردهاي آن اشااره كارد و گفا : در مياان ايان اناواع       گستر 

گفاتن   اي حاك  نيس ، آن چه هس ، آن اس  كه با زبان ساخن ها ماهي   يگانهبازي

  5 اس . 4عالي   يا بخشي از يك نحوة معيش )بازي زباني( بخشي از يك ف

در بارة معناا بياان كارده     هاي فلسفيپژوهشديدگاهي كه ويتگنشتاين در كتاب 

اين اس : معناي يك واژه يا جمله، همان كاربردي اسا  كاه آن واژه ياا جملاه در     

عرف دارد. براي دانستن معنا، نباياد ب رساي  ايان واژه ياا جملاه چاه چياز را تصاوير         

باه طاور خالصاه     6كناد. كند، بلكه بايد ب رسي  اين واژه يا جملاه چاه كااري ماي    يم

را  يتگنشتاينيى كه تنگنا  معنادار ِ تيربى پديد آورد، وهادشواريتوان گف ، مي

نمايد عرضه  و معناداري آن كه معيار فراگيرتر  برا  زبان ،سوق دادمبنايي به سو  

خاود   رو در نگر  اخيار  از اين داشته باشد.كه وسع  پذير  مفاهي  گوناگون را 

معنا را منوط به كاربرد آن زبان در جامعه زباني دانس   فلسفى هايپژوهشدر كتاب 

 هاي گوناگون را در اقلي  خود داراي معنا شمرد.و از اين منظر، زبان

 نقد

هاي زبااني باه تناساب    مبتني بر ديدگاه بازي ،نظريه كاربردي ويتگنشتاين در اساس 

طلباد.  لي را ماي هاي مختل  زندگي اس . ارزيابي اين مبنا، البته ميال مستقصورت

 گردد:اما در اين جا تنها به دو نكته اشاره مي

                                                           
1. Philosophical Investigation 

2. Language-games 

 .541، صفالسفه بزرگ؛ مگی،  99 - 98ص همان،هادسون، . 3
4. Form of life 

  .100 - 99هادسون، همان، ص. 5
  .543ص ،فالسفه بزرگ؛ مگی، 95، صنگنشاينت، لودويك ويهادسون 6.
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ترين مشكل ديدگاه چنادزبانى آن اسا  كاه باه تعبيار جاان سارل،        اساسي :یك

پارداز  در خصاوص چگاونگى كااركرد     نهد و نظرياه جوهر اصلي زبان را كنار مي

از فلسافة   گذارد. ايان گارايش ضاد  نظار ،    زبان و رابطه آن با جهان را در تعليق مي

كه به  (representation)شود، كه سعى دارد از خصيصة بازنمايى زبان وي ناشي مي

هر حال جوهر زبان اس ، اعراض كناد و باه ايان نظار رو  آورد كاه باياد زباان را        

متشكل از ابزارها  مختلفى برا  عالم  دادن به همديگر تلقى كني . اين تصور، او 

ها  زبان نامحدود اسا . ايان در   رساند كه انواع كاربردها و بازيرا به اين نتييه مى

  1با  محور هر باز  زبانى اس .حالي اس  كه بازنمايى تقري

هااي گونااگونِِِ علا ، ديان، هنار،      اين ادعا كه زبان نظرية چند زباني و طرح :دو

توانند درباره همديگر داور  كنند، خود اخالق، فلسفه و ... از ه  جدا هستند و نمى

هاس . در اينيا اين پرسش مطارح اسا  كاه خاودِ     يك نوع داوري دربارة اين زبان

كاه وراي  شاود  ايان معلاوم ماي   گيارد؟ بناابر  اين قضاوت در چاه سااحتى انياام ماى    

باارة  تاوان در كاركردهاي گوناگون زبان، معياري وجود دارد كه بار اسااس آن ماي   

 ها و چند و چون آنها داوري كرد.صدق و كذب انواع زبان

اما در خصوص نظرية كااربردي معناا، اگار منظاور از تاأثير كااربرد در معناا آن        

هرگونه معنا و داللا    نظر از كاربرد در يك متن زباني، فاقدها صرفباشد، كه واژه

ها وجود داشاته باشاد و هار واژه باياد     هستند، در اين صورت نبايد تفاوتي ميان واژه

بتواند در هر بازيِ زباني مشارك  نمايد، در حالي كاه ايان مطلاب بار خاالف واقاع       

هاا و نقاش   اس . بنابراين ادعاي ياد شده مقرون به صواب نبوده و اساسا  كاربرد واژه

 هاي گوناگون زباني، مبتني بر داشتن نوعي معناس .ازيآنها در ب

ها با توجه به موقعي ا  و كااربرد آنهاا    ام ا اگر مراد آن باشد كه معناي نهايي واژه

تواند درسا  باشاد، ام اا مبتناي بار ايان       گردد، اين سخن ميدر باف ِ سخن تعيين مي

د باه صاحنة كااربرد،    هاي مستعمل در هر زبان، پيش از وروفرض اس  كه واژهپيش
                                                           

  .536ص ،همان مگی،.  1
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داراي معنايي هستند، كه تعيين آن معناا باا مالحظاات گونااگون و از جملاه در نظار       

 گيرد.داشتن كاربرد و نوع بازي خاص ، مثال  اخباري، استفهامي و جز آن صورت مي

توان در سخني ديگر چناين بياان كارد، كاه نظرياه      نتيية دو ايراد ياد شده را مي

ر نوعي خلط ميان دو حيثي  معنا در مقامِ ثبوت و معناا در مقاامِ   كاربردي معنا، گرفتا

اثبات شده اس . اين درس  اس  كه معنا در مقام اثبات و شناخ  براي مخاطب در 

تواناد باعاث اعاراض از    گرو لحاظ كاربرد و بستر سخن اس ؛ اماا ايان مطلاب نماي    

ساساا  كااربردي   معناي پاياه گاردد كاه زميناة پيادايش كااربرد اسا  و بادون آن، ا        

 نخواهي  داش .  

 

 کاربردگروي در قالب فعل ضمن گفتاري

نخستين بار ويتگنشتاين در ديدگاه متأخ ر خود به افعال متكل   در عمال زبااني توجاه    

انيام شد. او نياز در   1نمود، ام ا تال  منظ   و تفصيلي در اين موضوع از سوي آستين

تحليل ماهي   معنا به سراغ كاربرد واژه در باف  سخن رف  و سه نوع كار ماتكل   را  

 در فعل زباني از ه  متمايز نمود:

هاي زباني و ساخن  كه عبارت اس  از بكار بردن نشانه  2فعل يا كنش گفتاري. 1

 گفتن.

سا  كاه فعال گفتااريِ     كه عبارت از آثااري ا  3فعل يا كنش از طريق گفتاري. 2

گاذارد. آثاار ناشاي از اظهاار كاالم بار شانونده        متكل   بر روي مخاطب برجااي ماي  

مواردي مانند: ترغيب كردن، ترساندن، آزردن، جلب توجه كردن، سارگرم كاردن،   

 گيرد.كسي را به انديشيدن درباره چيزي واداشتن و جز آن را دربرمي

يا همان عملي كه گوينده در ضمن سخن گفاتن انياام    4فعل يا كنش ضمن گفتاري. 3

                                                           
1. Austin 

2. Locutionary act 
3. Perlocutionary act 
4. Illocutionary act 
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دهد، مانند: خبردادن، پرسيدن، اظهاار عقياده كاردن، سارزنش كاردن، تشاك ر كاردن،        مي

 1فرمان دادن، تبريك گفتن و مانند آن.

فعال  »به حسب تفسير آلستون، از ديدگاه آستين، معنا باه هماان كاار ساوم يعناي      

د. وي تمايزهاي ميان فعل نوع دوم و فعال ناوع   شومتكل   مربوط مي« ضمن گفتاريِ

 داند:سوم زباني را بدين قرار مي

هاي از طريق گفتاري، متضمن نوعي تأثير خاص در مخاطاب اسا ، در   كنش. 1

 حالي كه در فعل ضمن گفتاري، تأثيرپذيريِ مخاطب مورد توجه نيس .

بدون بيان الفاظ، كنش گفتاريِ نوع سوم مبتني بر فعل گفتاري نوع اول اس  و .2

ناممكن اس ؛ در حالي كه فعل دوم يعني تأثيرگذاري بر مخاطب، بدون بيان الفااظ  

تاوان باه   ه  ممكن اس . براي مثال با چش  دوختن به اين سو و آن سوي سافره ماي  

 خواه .مخاطب فهماند، كه من نمك مي

قع شود؛ ولي اي براي ايياد فعل نوع دوم واتواند وسيله. فعل ضمن گفتاري مي3

  2عك  آن صادق نيس .

 نقد

اين درس  اس ، كه ما افعالي مانند: خبردادن، پرساش كاردن، درخواسا  كاردن،     

دهي  و هر ياك از ايان   سرزنش كردن و جز اينها را به وسيلة زبان و گفتار انيام مي

داناي ، ايان افعاال همانناد افعاال      افعال نوعي كنش گفتاري اس . ام ا همچنان كه مي

كويني و خارجي نيس . براي تمايز دو دسته افعال خارجي و افعال ضامن گفتااري   ت

 كني :هاي ذيل استفاده مياز مثال

باري  و  گاه براي آگاه كردن شخصي از يك موضوع، او را به صحنة حادثه مي 

دهاي . هماين طاور،    گاه به جاي بردن او، موضوع را به وسيلة الفاظ به او گزار  مي

رويا  و گااه باه ديگاري     داري  به سراغ آب ميوشيدن آب ليوان را برميگاه براي ن

                                                           
1. stiver, the philosophy of religious language, p. 80. 

 .96-93ص ،فلسفه زبان آلستون،.  2
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گويي : لطفا  يك ليوان آب به من بدهيد! در افعال گروه دو، در هر دو مثاال بااال،   مي

كنند و نازل منزلة فعل خارجي هستند. اكنون پرساش  الفاظ نقش ميانيي را بازي مي

باه كاار    -شاود  اط  الفاظ انيام ميكه با وس -آن اس  كه در افعال ضمن گفتاري 

شاود ياا   گرفتن الفاظ از سوي متكل   موجب پيدايش معنا و معنادار شادن الفااظ ماي   

موضوع بر عك  اس ؟ يعني چون معنايي وجود دارد و ارتباط خاص ي ميان آن معنا 

توان فعل ضمن گفتاري را انيام و الفاظ خاص برقرار اس ، با استخدام آن الفاظ مي

رسد كه فرض نخس  صح   ندارد و وابستگي ثبوتيِ معنا به كاربرد، ؟ به نظر ميداد

برخالف واقعي   اس . البت ه همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، وابستگي اثبااتي معناا   

 به كاربرد، قابل پذير  اس .

پوشي كرد كه نظري ة كاربردي با تعبير فعال ضامن   توان چش از اين نكته نيز نمي

گفتاري، اين دشواري را نيز به همراه دارد، كه ناتوان از توجيه معنا در مواردي اس  

اي با قصد جاد ي  كه ارادة جد ي متكل   برخالف ارادة استعمالي اس . وقتي گوينده

گويد: برو! با هنگامي كه به قصد تهديد ياا تمساخر و جاز آن، ايان واژه را بكاار      مي

معاني متفاوتي باشد؛ زيرا معنا بر حسب فعل گفتاريِ خاص  بقرَد، اين واژه بايد داراي 

يابي  كه در اين مورد، معنا )بعث نسبي( يكي شود؛ در حالي كه ارتكازا  ميتحليل مي

  1اس  و مراد جد ي متكل  ، متفاوت اس .

 

 گروي و مسئلة معنا . وضع 2

هاي ياد شده، نگاه تك سويه به مسئله معناسا .  رود نقصان مشترك نظريهگمان مي

گرايي، معنا را تنها به عنوان يك امر ابژكتيو و مستقل از دنياي ذهان  ديدگاه مصداق

كند. ديدگاه تصو ري برعك ، ارتباط معناا باا واقعي ا ِ عيناي را در بوتاة      ارزيابي مي

نشايند تفساير   تنها يك امر ساوبژكتيو كاه بار ذهان ماي      نسيان قرار داده اس ، معنا را

كند. رهياف  كاربردي، معنا را تنها از افق فعل متكل   و مقصد و محتواي كار وي مي
                                                           

 .84ص ، زبان دين،زمانیعلی. 1
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كه بر صورت و قالبِ كُنش زباني او نظار افكناد. و سارانيام    كند، بي آنارزيابي مي

ان معنااي كاالم   محوري نيز تنها واكانش مخاطاب را باه عناو    گروي يا مخاطبپاسن

 نگرد.مي

اين در حالي اس  كه  مسئلة معنا يك حقيق  پيچيده و ذو ابعاد اس . از اين رو 

هاي مختل  آن به يك ديدگاه مدل ل دس  ياف . توان بدون در نظرگرفتن جنبهنمي

شود، مقام وضاع الفااظ و بُعاد    از يك سو وقتي فعل زباني انسان، تيزيه و تحليل مي

آيد، كه بايد هر دو را بررسي كرد. همچنان كه همين امر به نوبة يان مياستعمال در م

خود، مسئلة معنا در مقام ثبوت و معناا در مقاامِ اثباات و تفكياك آن دو را در مياان      

آورد. همين طور معنا به حسب واژه و معنا به حسب جمله، موقعي   كاالم و كاار   مي

غفل  س رد. مسئلة مراد استعمالي و مراد  توان بهمتكل  ، زاوية ديگري اس ، كه نمي

جد ي متكل  ، معناي تصو ري و معناي تصديقي، سوية ديگري از موضوع اس ، كاه  

آورد. و سرانيام، رابطة معنا با مصداق و رابطة مخاطب با كالم و متكل   را به ميان مي

به نكاات   تعري  مصداق و دامنة آن از محورهاي ديگر در مسئله معنا اس . با توجه

اي خااص از  هاي ياد شده، هار ياك تنهاا زاوياه    شود، كه نظري هياد شده مالحظه مي

آيد كه اين مسئله تأمل بيشتري اند. از اين رو به نظر ميمسئله معنا را مورد توجه داده

 طلبد.مي

 

 .  رابطة لفظ و معنا2 - 1

سان، تركيبي اس  از هاي اختصاصي نوع انسان اس . زبان انزبان و گفتار از ويژگي

هااي كالماي،   دو عنصر لفظ و معنا، يا دال  و مادلول. سابب پيادايش عالما  و نشاانه     

معناهايي اس  كه در وجود انسان شكل گرفته اس . البت ه بررسي منشأ پيدايش خودِ 

معناها و متعل ق آنها، موضوعي اس  كه بايد به صورت مستقل به آن پرداختاه شاود،   

اس  كه انسان براي انتقال معاني مورد نظارِ خاود باه ديگاران، از ابازار      ام ا اين مسل   

جويد و دالل  لفظ بر معنا ناشي از نوعي سببي   هاي لفظي استمداد ميسخن و نشانه
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 شود.اس  و وجود ذهني لفظ، سبب وجود ذهني معنا و انتقال آن به ذهن مي

ان بوده اس ، كه رابطة لفظ اين مسئله همواره معطوف نظر فيلسوفان و زبان شناس

اي اسا ؟ باا توجاه باه تفااوت لغاات در مياان ملال مختلا ،          و معنا، چه سنن رابطه

پيدايش معاني جديد، اشتراك لفظي و تحو ل پذيري، بيشاتر انديشامندان و از جملاه    

اند، كه هايچ ناوع رابطاة ذاتاي و تكاويني مياان هايچ        عالمان مسلمان بر اين نظر بوده

كناد، وجاود نادارد. ايان ديادگاه هماان       ا معنايي كه بدان دالل  ماي صورت زباني ب

اس . بر اساس اين ديدگاه، ارتباط سببي و داللاي مياان لفاظ و    « گرايينظري ه وضع»

هاي زباني و نشانه  1معنا ناشي از نوعي وضع )تعييني يا تعي ني( و اعتبار عقاليي اس ،

 ل  دارند.تنها پ  از وضع و آگاهي از آن، بر معنا دال

مسائله تفهاي  ماا فاي الضامير از ضاروري اتي       »نويسد: يكي از محق قان اسالمي مي

تارين تفهاي ،   قادي  »افزاياد:  ؛ وي مي«كنداس  كه نياز اولي ه اجتماع آن را اقتضا مي

متعل ق به معاني حس ي اس  كه خودِ معنا قابل عرضه بر حا   مخاطاب اسا . انساان     

كرد، س   الفاظ را اعتباارا  جانشاين معااني    مخاطب عرضه ميابتدا خودِ معاني را بر 

قرار داد؛ پ  لفظ، همان نف  معناس  و داللا  آن بار معناا داللا  شائ بار خاود        

  2«.اس ، لكن در ظرف اعتبار

 

 .  تحليل اجزاي وضع2 - 2

داراي دو ركان اساساي اسا : ياك ركان، هماان       « وضاع »همچنان كه بيان گرديد، 

و ركن ديگر، لفظ اس . شناخ  معنا در مقاام وضاع، مبتناي بار     حقيق  و معناس ، 

تحليل اين هر دو اس ؛ زيرا واضع در مقام وضع پ  از تصاو ر هار ياك از ايان دو     

كند و لفاظ را مارآت   ركن، يعني لفظ و معنا، ميان آن دو وحدت اعتباري لحاظ مي

 دهد.معنا قرار مي

                                                           
  .32، ص1ج ،محاضرات في االصول؛ فياض، 10، ص1، جکفاية األصولخراسانی،  1.
  .19 -16، ص1، جحاشية الكفايةطباطبايی، 2.
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پيش از آن كه يك لفظ براي  همان طور كه يادآوري شد، لفظ، طفيل معناس .

خواهاد باشاد )جزماي، كل اي، عيناي،      معنايي وضع شود، بايد معنا از هر سنن كه ماي 

ذهني، مستقل، رابط و ...( تصو ر گردد. از همين رو، معاني متصو ر به انحااس و اقساام   

شود و الفاظ معنادار نيز به تبعِ وضع، موصاوف باه ايان اوصااف     گوناگون تقسي  مي

 .شودمي

 

 بندي الفاظ.  منشأ مقوله2 - 3

دهناد. صااحبان تصاوير، هار گوناه باشاند ايان        اند و آنها را نشان ماي الفاظ، آيينة حقايق

دهاد،  برخاي از   دهند. بررسي معنااي الفااظ نشاان ماي    ها همان طور آنها را نشان ميآيينه

هاا. برخاي   هااي اشاخاص و مكاان   كلمات، دال  بر معناي مشخ ح و محدودند مانند: ناام 

ديگر داراي معناي فراگير و غير محدود به يك فرد و يك مكان هساتند. هماين طاور از    

شود، گروهي از الفاظ به تنهاايي و باه طاور مساتقل داراي معناا و      منظري ديگر معلوم مي

كنناد، مانناد: انساان، حياوان و     متعلق هستند و به طور مشخح بر مدلول خود دالل  ماي 

گري از الفاظ، داراي معاني نسبي و تبعي هستند و تنها با  قارار گارفتن   سنگ. ام ا گروه دي

 شوند مانند: از، هر، هيچ، اگر و جز اينها.در متن جمله، داراي معنا مي

ويژه در با لحاظ همين تمايزهاي حقايق و معاني اس ، كه انديشمندان مسلمان به

اند. در اصول فقه نياز  تقسي  نمودههاي مختل  فلسفه، مفاهي  و معقوالت را به گروه

اند كه اند. اينها تصريح كردهمعانيِ اسمي و حرفي را به طور قابل اعتنا تفكيك نموده

 اند.ها معاني و مفاهي  اس ، كه الفاظ نيز به تبع آنها تقسي  شدهبنديمنشأ اين تقسي 

د، معناا  به ديگر سخن، پيش از آن كه لفظاي باراي معناايي اعتباار و وضاع گارد      

شود. اگر معناي متصو ر جزمي بود، لفظ معنادارِ تخصيح يافته باه آن معناا   تصو ر مي

شود، و اگر معنا كل ي بود، لفظِ اختصاص يافتاه  نيز بالتبع، موصوف به اين وص  مي

 شود.به آن نيز مت ص  به وص  كل ي   مي
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 .  انواع مفاهيم2 -  4

ترين معاني كه انساان باه طاور    ترين مفاهي  و بسيطساده: . مفاهيم حسي2 - 4 - 1

طبيعي با آنها اُن  دارد، همان معاني حس ي و جزمي اس . يكاي از محق قاان مسالمان    

ترين شكل تفهي ، مربوط به معاني حس ي اس  كاه خاود معناا قابال     قدي »نويسد: مي

ييااد صادا باا    عرضه بر ح   مخاطب اس ، و در صورت عدم امكان آن، اشاره ياا ا 

گيارد، و ايان  خصوصاي   حت اي در     دنبال كاردن معناا باراي مخاطاب صاورت ماي      

حيوانات نيز وجود دارد كه براي فهماندن معنا به همنوع خود همزمان با صدا كاردن  

دوند. آنگاه ادراكات وجداني مانناد: محب ا ، عاداوت، شاوق،     مثال به طرف دانه مي

ب تناو ع و اخاتالف صادا و دامناه آواهاا و      نفرت، شهوت، غضب، و جز اينها، موج

ترين وضاع، هماان وضاع خااص      قدي »گويد: وي س   مي...«. شود تكثير الفاظ مي

اس  و س   به تدريج وضع عام پديد آمد. با اين نگر  كه فرد دوم ه  همان فارد  

او ل و فرد سو م نيز همان فارد دو م اسا . ها  چناان كاه حصاول علا  باه كلي اات از          

  1«.ات نيز بر همين روال اس جزمي 

از آنيااا كااه انسااان داراي نيااروي ادراك و   . مفاااهيم ماااه  : 2 -  4 - 2

خالقي   فكري اس ، در نتييه دايرة شناخ  او نسب  به معاني و مفاهي ، به مفااهي   

هااي  اولي ة حس ي و جزمي محدود نمانده اس ، بلكه مواجهة فكري انسان باا واقعي ا   

هستي و تيزيه و تحليل آنها باعاث شاده اسا ، تاا معااني فاراوان و        گوناگون عال 

ساازي كناد. انساان باا     مفاهي  بسياري را درك كند و براي تفهي  و تفاه  آنهاا واژه 

هاي مشترك، معاني هاي شخصيِ موجودات و تعمي  ويژگيتيريد و حذف ويژگي

اس ، مانند: مفهوم انساان،   نمايد كه داراي مصاديق متعد دفراگير و كل ي را انتزاع مي

مفهوم سفيدي و مفهوم درخ . اين دسته از مفاهي  كه مبي ن چيستي اشياس هستند، در 

اناد و  شوند، كه منطباق بار محسوساات   اصطالح، ماهي ات يا معقوالت اولي ناميده مي

 كند.عقل آنها را به طور مستقي  از راه تيريد و تعمي  از معانيِ حس ي انتزاع مي
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اند كه به طور مستقي  اي ديگر از مفاهي پاره . معق الت ثانية فلسفي:2 - 4 - 3

اند، بلكه ذهن پ  از دارا شدن صور حس ي باا ياك ناوع    از راه حواس وارد ذهن نشده

ايان گاروه از مفااهي  كاه      1كناد.  فع الي   خاص ي اين مفاهي  را از آن صور انتازاع ماي  

، به صورت قضي ة منفصله قابل اطالق بر كل  موجاودات  شوندمفاهي  عام ه نيز ناميده مي

هستند، از قبيل مفهاوم وجاود و عادم، عل ا  و معلاول، وجاوب و امكاان، وحادت و         

كثرت، قو ه و فعل، خارجي و ذهني، مفاهي  قابل اطالق بر واجاب مثال علا ، قادرت،     

قابال صادق بار     حيات، اراده، مفاهي  قابل اطالق بر مير د و ماد ه، مثل جوهر، و مفهوم

بيش از يك مقوله مثل عرض. معقوالت ثانية فلسفي در خارج، مصداق فردي ندارناد،  

ام ا اشياس خارجي مت ص  به آنها هستند و اين اوصاف، مبي ن روابط و نحاوة وجودهااي   

آتش عل   حرارت اس ، به غير از آتاش و حارارت،   »گويي : خارجي اس . وقتي مي

بيني ، ولي عقل ما با تحليلِ رابطة آتش و را در خارج نمي«  علي »حقيق  سو مي به نام 

 نمايد.حرارت، مفهوم علي   را انتزاع مي

البت ه در اينيا تحليل ديگري نيز از سوي برخي فيلسوفان مسلمان ارامه شده اس ، 

دهاد. مطاابق نظار عالماه     كه منشأ پيدايش اين مفاهي  را به عل  حضوري ارجاع ماي 

عمدة مفاهي  فلسفي ريشه در عل  حضوري دارند و آشنايي اولي ة ما با اين  2طباطبايي

شود؛ مثل علي  ، وجود، وحدت مفاهي  از طريق تأم ل در نف  و شئون آن انتزاع مي

اند و ناه اعاراض مقاولي و    و ... ؛ از همين رو معقوالت ثانيه فلسفي، عوارض تحليلي

كند. از اين رو،   را با تحليل از موضوعاتشان انتزاع ميماهي ات. يعني ذهن اين مفاهي

گويند، يعني محموالتي كاه مساتخرج   اينها را خارجِ محمول يا محمول بالضميمه مي

بالضاميمه، اعاراض مقاولي قارار دارناد. باه        اند. در مقابل محماول از صمي  موضوع

صااو رات و حسااب اياان تفسااير، ذهاان بااا تأم اال در تحااوالت درون نفسااي بااه انااواع ت

آيد و بر اين اساس، بسياري از مفااهي  فلسافي و ماا بعاد الطبيعاي      تصديقات نامل مي
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 يابند.تفسير عقلي مي

دسته ديگري از مفاهي  نياز وجاود دارناد     . معق الت ثانيه منطقي: 2 - 4 - 4

كه مسبوق به ادراك حس ي نيستند، شأن آنها نيز حكاي  از موجودات جهان خارج و 

درون انسان نيس . نقش و كاركرد ايان مفااهي ، بررساي معلوماات ذهناي و      يا عالَ  

احكام و روابط آنهاس . به سخن ديگر، اينها اوصاف و عالم  طبيعي مفاهي  ديگرند 

اي ديگر از مفاهي  ذهناي اسا . باه هماين دليال گفتاه       و موصوف و متعل ق اينها پاره

ا تأم ل در مفاهي  ذهني به دس  شود ظرف عروض و ات صافشان ذهن اس  و تنها بمي

آيند. تمام مفاهي  منطقي يا معقوالت ثانية منطقي مانند: تصاو ر، تصاديق، قضاي ه،    مي

حياوان ياك مفهاوم كل اي     »شاود:  اند. وقتي گفته ميكلي  ، جزمي   و ... از اين دسته

 1، كلي  ، يك مفهوم ذهني اس .«اس 

كاارات فالسافة اساالمي اسا ، ثمارات      گانة مفاهي  كل ي كه از ابتاين تقسي  سه

هاااي بسااياري در پااي دارد. اساااس اياان  فراوانااي دارد و خلااط ميااان آنهااا دشااواري 

شود، همچاون مفهاوم   بندي آن اس  كه مفهوم كل ي يا بر امور عيني حمل ميتقسي 

انسان )زيد انسان اسا (، و ياا قابال حمال بار اماور عيناي نباوده، تنهاا بار مفااهي  و            

گردد، مانند مفهوم كل ي و جزماي. دساتة دو م را مفااهي     ني حمل ميهاي ذهصورت

نامند. ام اا مفااهيمي كاه بار اشاياس خاارجي حمال        منطقي يا معقوالت ثانية منطقي مي

اند: يك دسته مفاهيمي اس  كه پ  از درك اماور جزماي باه    شوند، بر دو دستهمي

دكاار مفهاوم كل اي آن را    وسيلة ح   ظاهري يا شهود باطني، عقل انسان به طور خو

شاود،  كند، مانند مفهوم سفيدي كه پ  از ديدن چند شئ سفيد، انتزاع ماي انتزاع مي

آيد. اينهاا  يا مفهوم كل ي ترس كه بعد از پيدايش چند بار احساس خاص به دس  مي

نامند. ايان مفااهي ، حادودِ وجاودي اشاياس را      را مفاهي  ماهوي يا معقوالت اولي مي

هاي مفهومي براي موجودات هساتند. دساتة ديگار مفااهيمي     مايند و قالبنمعلوم مي

هستند كه انتزاع آنها نيازمند تأم ل ذهني و بررسي رابطة ميان اشياس با يكديگر اسا ،  
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مانند مفهوم عل   و معلول كه پ  از مقايسه دو چيازي كاه وجاود يكاي )حارارت(      

گاردد. ايان   طاه، انتازاع ماي   متوق   بر وجود ديگري )آتش( اسا  و لحااظ ايان راب   

نامناد. ويژگاي ايان مفااهي  آن     مفاهي  را معقوالت ثانية فلسفي يا مفاهي  فلسفي ماي 

سان كه كنند. هماناس  كه از انحاس وجود اشياس )نه حدود ماهوي آنها( حكاي  مي

ويژگي ديگر اين مفاهي  آن اس  كه در ازاس آنها تصورات و مفاهي  جزماي وجاود   

  1ندارد.

ناسب اس  اشاره شود كه مفاهي  انتزاعي از نگااه برخاي حكمااي اساالمي دو     م

اند: مفاهي  حاكي از وجود و صفات كمالي آن، مانند: وحدت، عل ، قدرت و گروه

ديگري مفاهي  حاكي از عدم، صفات سلبي و اضافي، مانند: امكان، امتنااع، اجتمااع   

اهي  دسته او ل داراي حقيقا  و  نقيضين، شريك الباري و ساير سلوب و اضافات. مف

ذات عيني هستند. البت ه نه به صورت مصداق مستقل از يكاديگر؛ زيارا ممكان اسا      

مفاهي  متعددي از مصداق واحد انتزاع شوند، مانند جميع اسماس و صفات حق  كاه از  

  2گردند.يك ذات بسيط انتزاع مي

مفاهي  وجود دارند كه اي ديگر از پاره . مفاهيم اخالقي و حق قي:2 - 4 - 5

قضاياي تشكيل يافته از آنها از لحاظ بررسي مفهاوم موضاوع و مفهاوم محماول، باه      

« اعتبااري »إزاس عيني نداشته، لحاظ تفاوتي كه با مفاهي  ماهوي دارند و به معنايي مابه

 شوند، جاي بررسي دارند.شمرده مي

رود، همانناد باياد،   يمفاهيمي كه در محمول قضاياي اخالقي و حقوقي به كار م

نظار از آن كاه چگوناه    كنناد، صارف  نبايد، واجب، الزم و ... جنبة ارزشي پيادا ماي  

نباياد  »ياا  « بايد انيام دهاي »استعمال شوند )جايگزين هيأت و صيغة امر و نهي، مثل: 

، از لحااظ  «(واجب اس  انيام دهي»و يا به صورت مفهوم مستقل مانند: « انيام دهي

هاي عيني جاي بررسي اس ، كه آياا ايان مفااهي  از اباداعات قاو ة      عي  ارتباط با واق
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هاي خاارجي ندارناد؟ ياا آن كاه باه      اي با واقعي  ذهن انسان اس  و هيچ نوع رابطه

 نوعي مرتبط با خارج هستند؟

ديدگاه برخي متفكران آن اس  كه مفاد اصالي ايان مفااهي  هماان بياان رابطاة       

دف اخالق و حقوق وجود دارد. يعني زماني كاه گفتاه   علي تي اس ، كه ميان فعل، ه

خواهد رابطه ايان  ، در واقع اين قضيه مي«امان  را بايد به صاحبش رد  كرد»شود: مي

كار را با هدف اخالق، مانند كمال نهايي انسان يا سعادت ابدي بيان كناد؛ بناابراين،   

ثانية فلسافي اسا . ام اا     و واجب اخالقي و حقوقي نيز از قبيل معقوالت« بايد»مفهوم 

روند، مانناد: عادل،   مفاهيمي كه در موضوعات قضاياي اخالقي و حقوقي به كار مي

ظل ، مالكي   و زوجي   از مفاهي  ماهوي و فلسفي به عاري  گرفته شده اسا  و باه   

هاي فردي و اجتماعي، در معاني قاراردادي باه كاار    مقتضاي نيازهاي عملي در زمينه

هااي   با توجه به لزوم محدود شدن تصر فات انسان در اماوالي كاه از راه  اند. مثال رفته

نامياده  « مالكي ا  »اي اموال، لحاظ و اي اعتباري بر پارهخاص ي به دس  آورده، سلطه

ارتباط با حقاايق  شده اس . به هر روي اين مفاهي  هر چند قراردادي هستند، ولي بي

يستند، بلكاه اعتباار آنهاا بار اسااس نيازهاايي       خارجي و بيرون از حوزه قانون علي   ن

دهاد و باه عناوان    اس ، كه انسان براي رسيدن به سعادت و كمال خود تشخيح مي

سمبلي براي روابط عيني ميان افعال انسااني و نتاايج مترتاب بار آنهاا در نظار گرفتاه        

ردادي شوند. در واقع، آن روابط تكويني و مصالح حقيقي، پشتوانة اين مفاهي  قرامي

 1اس .

هاي كالمي را ماورد  دالل شناسي ارزيابي گفتي  معنا . مفاهيم نسبي: 2 -  4 -  6

ترين واحد دستوري زبان اس ، كه داراي پياام كامال   بزرگ جمله،اهتمام خويش دارد. 

هاا مفهاوم   شاود. برخاي واژه  هاا تركياب ماي   و واژه مفاهي اس . ام ا جمله به نوبة خود از 

هاي مساتقل، داراي متعل اق معاي ن    مستقل دارند، مثل: حيوان، درخ ، سنگ و ميز. مفهوم

ها هستند، اما گروه ديگري از واژه كنند.هستند و به طور مشخح بر مدلولشان دالل  مي
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كه مفهومي غير مستقل دارند مثل: از، در، كه، را، پ ، هر، و ... ؛ يعني مفاهيمي كه اگار  

كنند. آنها تنهاا در ضامن جملاه معناا     آنها را به تنهايي در نظر بگيري ، معنايي را افاده نمي

 كنند.ا ميدارند، ام ا در عين حال نقش پيوند و ات صال جمله را ايف

اين بحث به طور مستوفي، در اصول فقه و همين طور فلسافة اساالمي باا عناوان     

معناي اسمي و حرفي،  از سوي انديشمندان مسلمان بررسي شده اس . در اين جا نيز 

مقس ، معنا و مفهوم اس  و الفاظ به تبع معنا باه دو گاروه مساتقل و نسابي ياا ربطاي       

ن كه در ديادگاه اصاوليان معاصار شايعه، زماان، هوي ا        اند. با توجه به ايتقسي  شده

متمايزكنندة فعل از اس  نيس ، آنان مدار تقسي  را معاني اسمي و معاني حرفي قارار  

  1اند.داده

شاود، دو  شاان مطارح ماي   در اين نگاه وقتي مسئله وضع مفاردات در ازاس معااني  

 ير مستقل يا حرفي.شود: معناي مستقل يا اسمي، معناي غگروه معنا تصوير مي

توان آنهاا را باه صاورت مساتقل از جملاه درك      معاني مستقل آنهايي هستند كه مي

 كرد، مانند اسماس، مواد افعال و ريشة اشتقاقي آنها.

معاني غير مستقل، آنهايي هساتند كاه باه صاورت مساتقل از جملاه قابال درك        

شاوند، مانناد حاروف    هاا ماي  جملاه نيستند، بلكه معاني ربطي هستند و باعث تركيب 

ضمايرو....  هاي اعراب، بعضي ازها، عالم هاي جملههاي افعال، هيأتمعاني، هيأت

، بازشناسي معاني اسمي، فعلي و حرفي به «حسين از تهران آمد»به طور مثال در جملة 

يا نه، اند، در متن جمله باشند كه معناي اسمي« تهران»يا « حسين»قرار ذيل اس : واژة 

كناد. پا    مدلول خود را به همراه دارند، يعني با تص ور آنها معنا به ذهن خطاور ماي  

آنها حاكي از معناي خود هستند، بنابراين، برخي از اصوليان به آنها معااني اخطااري   

معناي اسامي، صاورت ذهناي اسا  كاه در       ;گويند. از ديدگاه محقق عراقيه  مي

شود و مطابقي در خارج دارد و لاو فرضاا ، مثال مفهاوم عادم. از ايان       ذهن حاضر مي
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  1شود.صورت ذهني به معاني اخطاري تعبير مي

كنند ام ا مطابقق خارجي آن، معناي لفظ نيس . به همين خاطر، اس  را تعري  مي 

عنااي اسامي در ذهان اساتقالل دارد و اسا  از      ؛ چون م«ما دل  علي معني في نفسه»به 

كند كه اين معنا اس  ذات باشد مثال  كند. تفاوت نميهمان معناي اسمي حكاي  مي

حسين، تهران و درخ ، يا اس  معنا باشد مثل عل ، عدال ، ايساتادن، ترسايدن و ...؛   

صو ر نظر از آن قابل درك و تپ  هر معنايي كه مستقل از كاربرد در جمله و صرف

 باشد، معناي اسمي اس .

را از جمله جادا  « از»اگر به طور مثال كلمه  اين گونه اس ، كه اما معناي حرفي

مساتقال  معناايي در ذهان ماا     « از»نفسه دالل  بر معنايي ندارد، يعني حارف  كني ، في

ما دل  علاي معناي   »اند: ندارد، جز به همان وجود رابط بودن در جمله. از اين رو گفته

پ  معنايي كه قابل تصو ر و وجود ذهني مساتقل از    2«ما اوجد في غيره»يا « ي غيرهف

سياق جمله نباشد، معنايِ حرفي اس . به سخن ديگر، معاني حرفي و مفاهي  ادوات، 

عاين  »اي اسا  كاه اساتقالل بالاذات نداشاته، بلكاه       ها و روابط خارجيهمان نسب 

 «.ذات  له الربط»اند، نه «الربط

وجاود فاي   »ي حرفي همانند نسب و روابط در ردي  اقساام وجاود، عيعناي:    معان

وجاود فاي   »مثل جوهر، « وجود في نفسه لنفسه بغيره»مثل واجب، « نفسه لنفسه بنفسه

و راباط  « وجاود ال فاي نفساه   »مثل عرض كه وجود رابطاي اسا  ، تنهاا    « نفسه لغيره

افتد كه ، كه بسيار ات فاق ميهستند و ب . دليل رابط بودن اين نوع وجود نيز آن اس 

به وجود جوهر و عرض عل  داري ، ولي در ثبوت عرض براي جوهر شاك داريا ،   

نياز نحاوة وجاودي دارد، در مقابال جاوهر و       رباط و  نسب شود خود پ  معلوم مي

عرض. ام ا دليل نسبي بودن اين نوع وجود نيز آن اس ، كه اگر آن ه  وجود نفساي  

شدند، كه شد، بلكه سه چيزِ بدون ارتباط ميوت شئٍ لشئٍ نميو مستقل بود، ديگر ثب

                                                           
  .42، ص1، جبدايع االفكار آملی،. 1
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آياد، در حاالي كاه    شد و همين سخن در رابط ديگر نيز پيش ماي نيازمند به رابط مي

اند. بدين رو، اساماس باراي مفااهي ِ مساتقل وضاع شاده و       فرض بر آن اس  كه رابط

فهوم رباط و نساب ،   اند، البت ه خود محروف و ادوات براي نسب و روابط وضع شده

رود آن چيزي كه در مفهوم اسمي اس ؛ اين نظر مشهور اصوليان اس . ام ا گمان مي

شود، همان مفااهي  انتزاعاي اسا ، كاه از نحاوة      اين جا به نام وجود رابط ناميده مي

شود. ما با نيروي ذهن خاود ارتبااط زياد و علا  را     ارتباط ميان موجودات گرفته مي

كني . لذا، اين مفااهي  منشاأ انتازاع دارناد، مانناد      سب  را انتزاع ميسنيي  و اين نمي

مفهوم فوقي  ، تحتي  ، ابو ت، بنو ت و ديگر مفاهي  اضافي كه وابساته باه دو طارف    

 هستند.

اي نيز باه معنااي فعال داشاته     با توجه به بيان معناي اس  و حرف، مناسب اس  اشاره

در فارسي كه در ذهن ما مفهوم آمادن را پدياد   « آمد»يا در عربي « قَدِمق»فعل مانند:  .باشي 

را جااي  « قَادِمق »تاوان  آورد، كه مستقال  قابل تصو ر و درك اس ، ام ا با اين هماه نماي  مي

شاود. از هماين رو اقتضااي    چون جمله تشكيل نمي« القدوم محمد»نهاد و گف : « قدوم»

 ، تا ربط و نسب  ميان اجازاي جملاه   اس« قدوم»از « قَدِمق»وضع زباني، اشتقاق هيأت فعل 

برقرار شود. بنابراين فعل، نقش دوگانه دارد. مادة فعل همان مدلول و معناي اسمي دارد و 

 هيأت و صيغة فعل، مدلول ربطيِ حرفي دارد.

از سوي ديگر، موضوع  لاه و معنااي برخاي الفااظ،      . اسماءِ اسماء: 2 - 4 - 7

س خارجي. توضيح آن كه گاه الفاظ )اع   از اس ، فعل اساسا  الفاظ ديگر اس ، نه اشيا

يا حرف( از آن لحاظ كه به چيزي وراي خود اشاره )= دالل ( دارناد، ماورد توج اه    

گيرند. اين نوع لحاظ به لفظ كه معرف  درجه او ل، غرض اصالي زباان و از   قرار مي

عمال لفاظ در  شئون علوم زباني و لغوي اس ، برابر اصطالح اصاوليان مسالمان، اسات   

 معناس .

ام ا گاه لفظ را نه از آن نظر كه عالم  چيزي وراي خويش اس ، بلكه از حيث 

كني ، اين نوع نگر  از سنن معرف  درجة دو م اسا  و در  ذات خود  بررسي مي
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آن، در پي صدور حكمي درباره خودِ اين الفاظ هستي . در چنين فرضي موضوع  لاه  

اند و مدلول ديگر اس  نه اشياس خارجي و چنين الفاظي اسماس اسماساين الفاظ، الفاظِ 

، «فعال »، «ضامير »، «اسا  »اين الفاظ درجه دو م، الفاظ درجة او ل اسا ، مانناد الفااظ    

 1و ساير الفاظ نحوي.« عط »

تعيين مدلول هر كلمه؛ اس ، فعل، حرف يا هيأت از شئون علاوم زبااني و لغاوي    

شاود. باه عناوان اينكاه مادلول      نه مدلول بالذات كاالم ماي  اس . ام ا گاه پرسش از كُ

بالذات و حاكي از خارج )= مدلول بالعرض( اس . يعني پرسش آن اس  كه عناصر 

مدلول چگونه بنا شده اس  كه صالحي   حكاي  از خارج را دارد؟ به ديگر سخن، 

با كالم منظور آن اس  كه عناصر اين صورت ذهني و تركيب آن را به لحاظ تطابق 

به عنوان تطابق مدلول با دال  و نيز با خارج به عنوان تطابق مدلول بالاذات باا مادلول    

اي كه صالحي   انطباق با آن و حكاي  از آن را دارد، مورد بررسي بالعرض به گونه

دهي . اين نوع بحث به واقاع، ياك كنكاا  فلسافة زبااني اسا  كاه در آن         قرار مي

 2گيرد.ان مدلول، يعني صورت ذهني مورد بررسي قرار ميتحليل مدلول لفظ به عنو

 

 . تحليل مفاد وضع2 -  5

ام ا اين پرسش همچنان پا برجاس  كه به هنگام وضع، لفظ يا نشانة زباني در ازاس چه 

گيرد؟ به عبارت ديگر آن چه كه به عنوان معنا يا مفهوم، تصو ر شاده  چيزي قرار مي

ن مهي ا شود، چيس ؟ با توجه به بررسي انواع مفاهي  تاا  اس ، تا جامه لفظ بر اندام آ

 گردد.حدودي پاسن پرسش باال معلوم مي

در بحث گذشته ديدي  كه قلمرو مفهوم و متعل ق معناا، افازون بار اشاياس و اماور      

جزمي، مفاهي  ماهوي، معقوالت ثانيه فلسفي، معقوالت ثانيه منطقي، مفاهي  اعتباري 

باه قاعاده   « معناا »  نسبي و أسماسِ أسماس اس . بر اين اساس، حقوقي، مفاهي -اخالقي

                                                           
  .127-124ص معقول ثاني،فنايی اشکوری، . 1
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بايد از سنخي لحاظ گردد، كه همة اين قلمروها را دربرگيرد. به سخن ديگر، تصوير 

هاا( و ماانع   اي باشد كه به اصطالح، جامع افراد )همة اين حوزهما از معنا بايد به گونه

االماري اسا ،   معنا آن حقيق  نف توان گف  اغيار باشد. با اين لحاظ اس  كه مي

كه همة سطوح وجود، از باالترين مرتبه تا نازلترين آن و اع  از وجود عيني، ذهناي،  

رود بر اساس چنين نگاهي اس ، كه اعتباري و جز آن، همه را در بر گيرد. گمان مي

شناسي و عل  اصول از موضوع  لاه و  شود تعري  عالمان مسلمان در زبانمشاهده مي

 دهد. اي اس ، كه اين گسترة معنايي را پوشش ميمدلول در وضع به گونه

اناد،  انديشاي كارده  از جمله مسامل بسيار مهم ي كه اصوليان مسلمان در آن ژرف

هاي جهان خارج اس . آنان اين مسئله را مفاد وضع و همزمان ارتباط زبان با واقعي  

گيرناد؟ آياا   ر ازاس چه چيازي قارار ماي   اند كه به هنگام وضع، الفاظ دواكاوي نموده

كناد(  الفاظ در ازاس صور ذهني )= صورتي كه واضع هنگاام ارادة وضاع تصاو ر ماي    

 اند، يا در ازاس ماهي ات خارجي و يا فرض سومي در ميان اس ؟وضع شده

در پاسن به اين پرسش، گازار  سايوطي از آراس چناين اسا : نظار ابواساحاق        

ختار خود وي ه  همين اس . ام ا نظر فخر و پيروانش رأي شيرازي، دو مي اس ، و م

شارح  الادين عبادالرحمن بان حسان( در     او ل اس . وي س   ديدگاه اسنوي )جالل
كند، كه گفته: ديدگاه برتر آن اس  كه گفته شود بيضاوي را نقل مي منهاج االصول

وضاع شاده اسا .    لفظ در ازاس معنا بما هو معنا با قطع نظر از ذهني يا خارجي باودن  

تحقيق معنا در خارج يا ذهن از اوصاف زامد بر معناس ، ام ا لفظ براي معنا بدون هيچ 

وص  زامدي وضع شده اس ؛ چه آن كه برخي موارد اس  كه موضوع  لاه جاز در   

 1شود. ذهن ياف  نمي

جويني و »كند: ق( برخي از آراس را چنين گزار  مي1255همين طور شوكاني )م 

اند كه لفظ در ازاس صورت ذهني وضع شده اس ، اع   از آن كه در ذهن و هرازي گفت

اناد:  در خارج موجود باشد، يا فقط در ذهن باشد. برخي ديگر از جمله ابواسحاق گفتاه 
                                                           

  .42، ص1ج اللغه و انواعها،في علوم  ، المزهرسيوطی1.
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لفظ در ازاس وجود خارجي وضع شده اس . برخي برآنند كه لفظ براي عواقعي تي  اعا    

اين نظري ه را ترجيح داده اس . گروهاي   از ذهني و خارجي وضع شده اس . اصفهاني

هااي شخصاي،   اند وضعِ مربوط به ناام عبه حسب متعل ق الفاظ  تفصيل قامل شده و گفته

وضعِ لفظ در ازاس وجود خارجي اس ، و اين مطلب رويارويي با اين واقعي   نيس  كه 

حظه هر وجود خارجي، قابل حضور ذهني اس ؛ زيرا صورت ذهني، ابزار و مرآت مال

هاي غير شخصاي، لفاظ در ازاس ياك    وجود خارجي اس ، نه موضوع  له آن. ام ا در نام

شود، كه افراد آن كل اي، ممكان اسا  خاارجي باشاند و ممكان       مفهوم كل ي وضع مي

اس  ذهني باشند. اگر افراد آن كل ي، خارجي باشند، موضوع  له، يك فرد از آن افاراد  

ع  له، يك فرد ذهني خواهد بود و اگر ذهناي و  خارجي اس ، اگر ذهني باشند، موضو

خارجي هر دو باشند، مالك همان خارجي اس . كساني كه مياان اسا  جان  و عقلا      

اند، در ازاس ماهي   مت حد با خارج، وضع اسا  جان  را در ازاس غيار    جن  تفاوت قامل

مخشاري و  دانند. در مورد اس  جن ، دو ديدگاه وجود دارد: گروهي مانندِ زمعي ن مي

دانناد )ماهي ا  بشارط شائ(، و گاروه      حاجب، وضع آن را در ازاس ماهي   منتشر ميابن

ديگري مانند شري ، وضع آن را در ازاس ماهي   من حيث هي هاي )ماهي ا  البشارط(    

   1«.دانندمي

نويساد: موضاوع و موضاوع  لاه در وضاع،      از اصوليان شيعه مي 1محقق اصفهاني

طبيع  لفظ و طبيع  معناس ، نه وجود ذهني يا خارجي آنها؛ زيرا وضع براي انتقال 

 2اس  كه نوعي وجود ادراكي اس . 

نويسد: موضوع  له )معنا( عام باشد يا خااص ، باه   يكي ديگر از محق قان اصولي نيز مي

نفسه در مرحلة تخاطب، قابل حضاور در ذهان شانونده    هر روي از مفاهيمي اس  كه في

اناد؛ زيارا آنهاا قابال     اس . پ  الفاظ همچنان كه براي موجودات خاارجي وضاع نشاده   

اند؛ زيرا موجاود  موجودات ذهني نيز وضع نشده حضور در ذهن نيستند، همين طور براي

                                                           
  .15 - 14ص ارشاد الفحول الي تحقيق الحقّ من علم االصول،شوكانی، 1.
  .24، ص1ج ،بحوث في االصولغروی اصفهانی، .2
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تواند پذيرندة وجود ذهني ديگر باشد، بلكه الفاظ براي ذوات معااني وضاع   ذهني نيز نمي

گيرد، و آن ذوات معااني ناه   شده اس ، كه هر دو نحو وجود خارجي و ذهني را دربرمي

ر خارج، مت ص  به سعه و به اعتبار ذات و طبيع  خود، بلكه به اعتبار صدق و انطباقشان ب

 1گردند.ضيق مي

و معتقد  2گروي خود قامل به وضع تعي ني اس كه در نظري ة وضع ;عالمه طباطبايي

هااي نخسا  حياات بشار در برابار معااني مااد ي و        اس  كه وضاع واژگاان در دوران  

 با 3محسوس صورت گرفته، آنگاه با استعمال در امور معنوي، معناي حقيقي يافته اس .

تأكيد بر عناوان غارض و غايا ، تحاو ل مصااديق را دگرگاون كننادة معناا ندانساته،          

چراغ )سراج( بر ابزار روشنايي وضع شده، هر چند مصداق او لي ه آن چاراغ  »نويسد: مي

روغني، نفتي بوده و س   الكتريكي شده اس . به هماين مناوال اسا  كلماة ميازان و      

ين واقعي   اس  كه مدار وضع لفظ در ازاس غاي  سالح و مانند آن. اين نكته ناشي از ا

و غرض )معنا( اس  نه صاورت مصااديق؛ بناابراين ماادام كاه غارِض سانيش، مانناد         

نوردهي و دفاع برقرار اسا ، ناام تارازو )ميازان(، چاراغ )ساراج( و ساالح بااقي و بار          

 4كند. هاي گوناگون صدق ميمصداق

اسا  كاه وضاع الفااظ باراي حقاايق        نيز در مورد مفاد وضع بر آن ;امام خميني

و « رحمان »مطلقه و معاني عام ه اس . ايشان در ضمن ياك بحاث علماي در مفهاوم     

اناد  گفتاه  ...اهل تحقيق »نويسند: و چگونگي انتساب آنها بر خداي متعال مي« رحي »

عام ه و حقايق مطلقه. پ  بنابراين، تقي د به عطوف   يمعان يالفاظ موضوع اس  از برا

نيس  و از اذهان عامي ه اين تقي د تراشايده  « رحم »له لفظ  و رق   داخل در موضوع 

ايشان س   به تفصيل اشاكاالت احتماالي     .«شده، و اال در اصل وضع دخال  ندارد

                                                           
  .52، ص1ج محاضرات في االصول،فياض، . 1
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  1نمايند.اين نظريه را تحليل مي

اناد كاه رويكارد وضاع الفااظ در ازاس ماهي اات       هبرخي نيز چناين اساتدالل كارد   

خارجي، استقراس ناقح از معاني اس  و تنها مصح ح معاني حس ي موجاود در خاارج   

بدين رو از تحليل مفاد وضع معلوم گرديد كه معنا در مقاام ثباوت و تصاو ر،     2اس .

ز باه  و بدون قيد و شرط اس ، كه قابل انطباق بر خارج )هر چيا « مفهوم مطلق»همان 

گاردد. باه   ماي  «اعتباار » در ازاس آن  «لفاظ » حسب خود( و بر ذهن، هر دو اس  كاه  

 3عبارت ديگر، اطالق معنا بر نف  معاني، ميرد از تمام لوازم آن اس .

 

 نتيجه

هاي ياد شده، نظريه توان چنين نتييه گرف ، كه در ميان ديدگاهاز آن چه گفته شد مي

ئله معنا دارد. اين نگاه كاه متضامن ياك رويكارد     گروي، رويكردي جامع به مسوضع

شاناختي اسا ، كاه بار اسااس آن      زباان  -فلسفه زباني اس ، برخوردار از مبنايي عقلي

واژگان در هر زبان، نخس  به عنوان نشان يك حقيق  )در طيا  وسايع خاود از هار     

گاه در جامعة زباني و در متن گفتار كاربرد يابند. آنگردند و اعتبار ميسنن ( وضع مي

يابند. بر اساس اين رويكرد، گوهر اصلي زبان، در همة قلمروها  همان نشانگي واژه مي

االمري اس ، كه ناشي از وضع و اعتباارِ عقالياي اسا . براسااس     از يك حقيق ِ نف 

نشيند و مدلول اطب مياين ديدگاه، مدلول بالذات كلمات، همان اس  كه در ذهن مخ

بالع رضِ آنها به حسب متعل ق مفاهي ، مختل ، متفاوت و شاامل هماة ساطوح وجاود و     

گردد. بدين رو معناي واژه يا عبارت آن واقعيتاي )مفهاوم   واقعي  حتي مفهوم عدم مي

مطلق و عاري از هر نوع لوازم( اسا ، كاه لفاظ بار آن داللا  دارد. البتاه تحقاق ايان         

وضع واژه در ازاس آن و آشنايي مخاطب اس . پرسش از چيستي معنا باه  دالل  پ  از 

                                                           
 .251-248ص ،ةآداب الصال موسوی خمينی،. 1
  .87، صالبحث الداللى فى الميزان دراسة فى تحليل النصالعوادی، . 2
 .13، ص1ج ،اجود التقريراتر.ک: خويی، . 3
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طور طبيعي ناظر به معنا در مقام ثبوت و به حسب ذات خود و مربوط به هساتة معناايي   

كلمات و حيثي  انفرادي آنهاس ، نه معناي اثباتي. اين سنن معناا كاه معنااي پاياه نياز      

زبااني حياات دارد، ثابا  اسا ، هار چناد        شود، تا زماني كه واژه در جامعةناميده مي

پذير باشد.  بررساي موقعي ا    تواند تنوعهاي كاربرد ميمعناي كاربردي به حسب زمينه

ها در متن كالمي و مسئلة كاربرد، بُعد ديگاري از مسائله معناسا ، كاه  خاارج از      واژه

يابد. ارزياابي  يمقام ثبوت و به حيثي   اثبات معنا و شناخ  مراد جد ي متكل   ارتباط م

سااخ  زباان و   اين محور، البته، مستلزم تحليل فرايند معناا در الياة روسااخ  و ژرف   

اي، صارفي، نحاوي و   ناماه بازخواني عناصر زباني معناا چاون: معنااي آواياي، فرهناگ     

هاي مستقي  و نامستقي  گفتار از يك سو؛ وهماين طاور عناصار فرازبااني كاالم      دالل 

ق كالم، قصد متكل ، موضوع سخن و موقعي  ماتكل  و مخاطاب   مانند: موقعي  و سيا

از ديگر سوي اس . بررسي عناصر زباني و فرازباني معنا و به تعبير ديگر، مسئله معنا در 

 اي دارد كه نيازمند پژوهشي مستقل اس . والحمد هلل.مقام اثبات، اهمي  ويژه
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 پژوهشی در مسئلة حجيت ظواهر قرآنی

 گرامباني جریان روایتبا نگاهي انتقاد  به 

 1محمد اسعد 

 چكيده

گرا در تفساير و فهام قاران باه بررساي مسا لة       شناسي جريان روايتدر راستاي آسيب اين مقاله

گرايان شيعه و سني پيرامون آن پرداخته و تقريري نو از ادلاة  حجيت ظواهر قرآن و ديدگاه روايت

گرايان در سه محاور خطااب   ن تقرير، ادلة روايتنمايد. در ايآنان در انكار حجيت ظواهر ارائه مي

 قرآن، زبان قرآن و درلت قرآن مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. به لحااظ خطااب قارآن،   

مدعاي پيچيدگي و تشابه زبان، و به لحااظ   به لحاظ زبان قرآن، مدعاي اختصاصي بودن خطاب،

از سوي آنان با مناقشات و ت مالت جدي مواجاه  مدعاي ظني و نامعتبر بودن درلت  درلت قرآن،

 است. 

 

 گراحجيت ظواهر، قرآن، جريان روايت واژگان كليدي:

                                                           
 استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .1

  USUL STUDIES هاي اصوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh فصلنامه تخصصي علم اصول

 Vol. 3, No. 9 , Summer 2011 1390 تابستان، 9ش، 3س 
   101ـ  85صفحات  
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 مقدمه  

هاي قابل توجهي در تارين تفسير و استنباط از قرآن كري ، شاهد رويكردها و جريان

ترين كهنگرا، شامل اخباريان شيعه و اهل حديث سني، از هستي ، كه جريان رواي 

هاي اساسي خاصي در حوزة مبااني  رود. اين جريان بر ديدگاهرويكردها به شمار مي

كناد. در نگااهي   هاي تفسيري متمايز ميتفسير شكل گرفته كه آن را از ديگر جريان

رسد، انكار مرجعي  و محوريا  قارآن باا ديادگاه عادم حييا        انتقادي به نظر مي

هااي فكاري   ي قابل تأملي اسا  كاه در زيرسااخ    ترين مبانظواهر قرآني از اساسي

وجو اس . بررسي و نقد اين انگاره در آثار اصوليان به گرا قابل جس جريان رواي 

زناد، آن اسا    تفصيل آمده اس . اما آنچه به ضرورت اين بحث همچنان دامن ماي 

كه آثار اصوليان معموال  در چارچوب رو  رايج اصولي و معطوف باه نازاع شايعي    

هااي خااص   رسد از منظر تفسيري و با تكيه بر دغدغهورت گرفته اس . به نظر ميص

اي تطبيقاي مياان آراي فاريقين بتاوان در بررساي ايان مسائله        رو  تفسيري با شايوه 

 هاي ديگري را نيز به بحث گذاش ، كه كمتر مورد توجه بوده اس .  افق

 

 ن فریقيننگاهی به مسئلة مرجعيت قرآن نسبت به روایات در ميا

اصل مرجعي  قرآن در معرفا  ديناي ريشاه در ادلاة گونااگوني دارد؛ از آن جملاه       

روايات مشهوري اس  كه بر ضرورت عرضة حديث بر قرآن تأكياد دارد. هار چناد    

اماا در مناابع شايعي از طارق      1در منابع اهل سن  باه عادم صاح   موصاوف اسا ،     

 2استواري برخوردار اس .

اما  3اند،دانشمندان اهل سن ، مسئلة عرضة حديث به قرآن را پذيرفتهبسياري از 

                                                           
نيعز   ؛14، ص 4، ج الموافقات ،شاطبی ؛365 - 364، ص 2، جفضله و العلم بيان جامع ،البر ر.ک: ابن عبد. 1

الرسالة،  ،شافعی ؛100، ص 1، ج الجامع ألحكام القرآن، رطبیق ؛179، ص 1ج کنزالعمال، ،ر.ک: متقی هندی
 .254 – 249، ص 2ج  حكام،الا ،حزمابن ؛225ص 

 .311، ص 1، ج جامع احاديث الشيعة ،معزی ماليری ؛69، ص 1ج  ،الكافي  ،ر.ک: كلينی .2

 .23ص ،4، جالموافقات ،؛ شاطبی168ص  اإليضاح، ،ر.ک: فضل بن شاذان .3
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گارا در بساتر ايان    گرا كه جريان تفسايري روايا   اين مسئله در ميان مذاهب حديث

مخالف  آنها ناشاي   1رو شده اس .هاي جد ي روبهاند، با مخالف مذاهب پديد آمده

  در تخصايح و تقيياد   از اين تلق ي اس  كه ضرورت عرضة حاديث، باا شاأن سان     

در واقاع آنهاا    2عمومات و اطالقات قرآن و تشريع مساتقل احكاام، ناساازگار اسا .    

صداييِ آن دو و تصريح قرآن به ضرورت موافق  حديث را با قرآن به ضرورت ه 

 اند.مضمون حديث تعري  كرده

روشن اس  كاه بيشاتر موافقاان عرضاة حاديث، شاأن سان   را در كناار قارآن نياز           

و موافق  حديث با قرآن را يا صرفا  در حين تعارض احادياث باراي تارجيح     3پذيرندمي

پذيري و امكاان وفااق   اند و يا به معنايي عام شامل سازگاري، آشتيميان آنها مطرح كرده

-صدايي و ضرورت تصريح قرآن به مضمون حديث شامرده و همزيستي آن دو و نه ه 

تواند در ص و مقيد بر اساس اصول عرفي و عقاليي ميبر وجه اخير، دليل روايي خا 4اند.

 كنار دليل قرآني عام و مطلق قرار گيرد و به تخال  نيانيامد.

ضرورت توافق حديث با قرآن، در باور آنهاا باه مرحلاة ثباوت خبار و باراي احاراز        

 ◆⧫ ◆⬧﴿ صااادور آن مرباااوط اسااا ؛ طبعاااا  آياااة    

❑▪ ◼⬧ ⧫◆ ⧫ 

⧫ ⬧⧫❑...﴾ 5  كه مورد اساتنادِ   6و مضامين مشابه

                                                           
حعزم:  ؛ ابعن 364، ص 2، ججاامع البياان العلام و فضاله     ،البعر  ابن عبد ؛225ص  ،الرسالة ،ر.ک: شافعی .1

 .254 – 249ص  2ج ،األحكام
 .همان ،البر ر.ک: ابن عبد .2
 ؛255، ص 1ج المعتماد،  ،أبوالحسعين بصعری   ؛225، ص 2ج  التقريار و التحبيار،   ،ر.ک: ابن امير الحاج .3

در اين ميان تنها جماعت شاذی كه بعا افعرا     ؛244و  145 ،124، ص األصول العامة للفقه المقارن ،حکيم
 ،شوند. )ر.ک: شعافعی اند، استثناء میدر گرايش به قرآن، نقش سن ت را يکسره ناديده يا غير مهم تلقی كرده

در واقع آنان نيز از احاديث عرض تصوّر مشعتركی   ،(171ص السنة و مكانتها، ،سباعی ؛273، ص7، جاألم
اين احاديث داشته و هر دو ضرورت احراز موافقعت حعديث را بعا قعرآن بعه معنعای ضعرورت        با مخالفان 

 اند.صدايی و تصريح قرآن به مضمون حديث شمردههم

 .318 – 295، ص نقش قرآن در استنباط احكام ،صر امی نك: .4

 .7حشر، .  5

 .نحل سوره 44 هنساء و آيسوره  80و  59 همانند آي .6
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ناظر به سن   ثاب  و قطعي پيامبر باوده و از مرحلاة ثباوت     1مخالفانِ عرضة حديث اس ،

گارا كاه باراي داللا  قارآن شاأن مساتقلي        بيگانه اسا . در ايان مياان ديادگاهِ روايا      

پذيرد، تحليل مناسبي براي ظهور احاديث عرض نيافته اسا . البتاه چنانكاه گذشا      نمي

اند، اما اخبارياانِ  ا هموار ديدهسني ان نظر به مناقشات سندي، راه انكارِ اصل اين احاديث ر

اناد و از ساويي بار عادم     شيعه كه راهي به انكار اسناد صحيح آن در جوامع شيعي نداشته

اناد.  اناد، درصادد توجياه ايان احادياث بار آماده       حيي  ظواهر قرآن ه  تأكياد نماوده  

 استرآبادي مالك عرضة حديث به قرآن را به عنوان يكي از قرامن اثباات صاح   اخباارِ   

و تنهاا آن دساته از آياات را شايساتة مرجعيا        2آحاد و ترجيح اخباارِ متعاارض شامرده   

هر چند نصوص  3و نه ظواهر باشند.« نصوص قطعي»دانسته اس ، كه به تعبير او در شمار 

اي شامل برخي بيانات عام و خاص و دليال و فحاواي دليال    در ديدگاه او قلمرو گسترده

توانند مرجعي  روايات را به عهده گيرند، بسايار  ياتي كه ميبا اين وص ، دايرة آ 4دارد،

در واقع، نظرية او در باب عدم حيي  ظواهر قرآني كه باه تعبيار او در    5شود.محدود مي

الشعاع قرار داده اسا ؛ ايان در حاالي اسا  كاه      اند، مرجعي  قرآن را تح شمار ظنون

هااي  ر بودن آنها، در باب داللا  هاي قرآني و نح يا ظاهگيري او در باب دالل سخ 

-شود و بلكه به صاراح  از قطعاي باودن داللا  احادياث ساخن ماي       حديثي ديده نمي

 6گويد.

شين حر  عاملي نيز روايات عرض را ناظر به صورت تعارض اخبار و به عنوان مالك 

ترجيح تلقي كرده و بر اساس آن رواياتي را كه مساتند اصاوليان در حييا  عقال واقاع      

                                                           
 .جامع بيان العلم و فضله ،البر ر.ک: ابن عبد .1
 .78 – 77ص  ،المدنية الفوائد ،ر.ک: استرآبادی .2

در مصعطلح اصعولی و سعير تطعوّر آن     « نعص »معنای  درباره، 78ص  ،المدنية الفوائد ،ر.ک: استرآبادی .3
 .47، ص 34 – 33شماره  مجله اسالمية المعرفة،قرائة نقدية فی مصطلح النص،  ،بنگريد: ايمن علی صالح

 .همان .4
اسعتناد و احتجعاج شعمرده شعده،      هاز جمله آيات معدودی كه در ديدگاه وی از نصوص قطعی و شايست .5

بقره، و آيات  92و  90آيات نهی از عمل به ظن و ضرورت پرهيز و احتيا  در دين است. ر.ک: همان، ص 
 .16 تغابن،  ؛66و  38اسراء،  ؛36 يونس، ؛169 اعراف، ؛116 انعام، ؛44 مائده، ؛102 آل عمران، ؛195
 .90و  89ص  ،همان ،ر.ک: استرآبادی .6
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همچنين وي روايااتي را   1شمارد.به حك  مخالف  با آيات نهي از ظن، متروك مي شده،

اند، در زمرة عمومات و اطالقاات  كه به طور مطلق عرضة حديث به قرآن را مطرح كرده

آور و نااتوان از  و ياا اخباار آحااد غيار علا       2قابل تخصيح و تقييد، يا قابل حمل بر تقيه

  3ه اس .معارضه با اخبار متواتر شمرد

هاي اخباريانِ شيعه در مدلول احاديث عرض، بيش افكنيرسد، چالشبه نظر مي

از آنكه معطوف به خود اين احاديث و داللا  آنهاا باشاد، معلاول ديادگاه آنهاا در       

هاي نظري ديدگاه مسئلة حيي  ظواهر قرآن اس . بنابراين ضروري اس  تا پشتوانه

 آنها در اين مسئله بررسي شود. 

 
 گرایانمسئلة حجيت ظواهر قرآنی در ميان روایت

رسد عدم دق  در چيس . به نظر مي« حيي  ظواهر»پيشتر بايد دانس  كه مراد از مسئلة 

وياژه در ديادگاه اصاوليان و اخبارياان شايعه باه توساعة ناارواي نازاع          مفهوم اين مسئله به

 انياميده اس .  

دو كاربرد خااص و عاام دارد. كااربرد     هاي اصولي،نظر از نزاعصرف« حيي »مفهوم 

تواند براي مكل فان در پيشگاه شارع  نخس ، ناظر به اعتبارِ شرعيِ دليلِ خاصي اس ، كه مي

پساند تلقاي   و قانونگذار، ماية اطمينان خاطر و شايستة احتيااج و در حكا ِ دليلاي محكماه    

هاداف آن دو در حاوزة   شود. اين كاربرد عمدتا  در دانش فقه و اصول همگون با قلمارو و ا 

اما كاربرد دوم حيي  ناظر به دليلي اسا  كاه بتواناد باه عناوان حاد        4احكام شرعي اس .

وسط برهان و احتياج، مقبول و معتبر در نظر گرفته شاود؛ اعا  از اينكاه در حاوزة احكاام      

                                                           
 .194و  351ص  الفوائد الطوسية، ،عاملیحر ر.ک:  .1

 ،ست كه وی ديدگاه مورد اتفاق اهل سنت را عمل به روايات ععرض شعمرده و از همعين رو   ا غري  آن .2
مناقشات سندی عالمان اهل ، حال آنکه پيشتر از 175ر.ک: همان، ص  حمل بر تقيه را موجه دانسته است؛

 سنت در اين روايات ياد شد.

 .124و  120، ص 27ج  وسايل الشيعة،و همو:  176 – 174ص  ،الفوائد الطوسية ،عاملیحر ر.ک:  .3

 .12، ص 3ج  اصول الفقه، ،ر.ک: مظفر .4
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درنظر گرفتن هر يك از اين دو كاربرد، در مبحاث حييا     1شرعي يا معارف نظري باشد.

رساند. ظاهرا  ديدگاه اخباريان در عادم  قرآني به تعيين قلمرو مراد انديشوران مدد ميظواهر 

اي حيي  ظواهر قرآني، ناظر به كاربرد نخس  اس ؛ زيرا دغدغة ذهني ايشان تنهاا مسائله  

اثر استرآبادي از همين منظار نگاشاته شاده     الفوائد المدنيةاصولي بوده اس . چنانكه كتاب 

انديشة اخباري را با اصوليان، در نوع استنباط احكاام و مصاادر آن باه     اس  و چالش اصلي

افزون بر اين، استرآبادي تصريح دارد كه مدعاي او در اساتنباط احكاام    2گذارد.نمايش مي

تصاريح برخاي از نماينادگان     3نظري )غير ضروري( اع  از فرعاي و اصالي مطارح اسا .    

دانند، ولاي  ام فرعي استنباط از قرآن را جايز نميجريان اخباري بر اين نكته كه آنان در احك

 5 نيز مؤيد مطلب باال اس . 4داننددر عقايد جايز مي
هاي ظناي )غيار يقيناي( اسا ، كاه      ناظر به آن دسته از دالل « ظواهر قرآني»اما 

قابل حمل بر معناي ديگري نيز بوده كه براي نفي قطعاي آنهاا دليال مارج ح معتباري      

داناد: عموماات و   استرآبادي عمومات و اطالقات قرآني را دوگوناه ماي   6الزم اس .

اطالقات منصوص و مصر ح، و عمومات و اطالقات ظااهري و غيار صاريح. در ايان     

ديدگاه، حيي  بياناتي كه در عموم و اطالق صريح باشند، محل ترديد نيس  و اين 

ه تنهاا باه حكا  قواعاد     بيانات قابل استنادند، اما عمومات و اطالقات غير مصار ح كا  
                                                           

 .27، ص 4ج  بحوث في علم االصول، ،نيز ر.ک: هاشمی ؛8، ص 1ج  فرائد األصول، ،ر.ک: أنصاری .1

 .138، ص1ج ،تفسيري هايجريان شناسيآسيب اسعدی،ر.ک:  .2

 .47ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی .3

 .منية المارسين ،سماهيجی ؛129، ص 1، ج الجنات روضات ،ر.ک: خوانساری .4
كه آنان در عقايعد بعه خبعر     ،البته استرآبادی در مقام تبيين مسلك حديثی قدمای شيعه و ردّ اين نسبت .5

 ،كند كه آنها در غير ضروريات ديعن اععم از مسعايل كالمعی    اند، تصريح میواحد ظنی الداللة اعتماد داشته
الفوائاد  انعد؛ ر.ک:  تکيه كرده (ت)عبياصولی و فقهی و جز آن از امور دينی، تنها به اخبار صحيح صريح اهل

آيد كه . اين سخن هر چند در ظاهر گواه عموميت مدعای اوست، اما از صدر سخن او برمی49ص  المدنية،
ای اگعر  وی در مقام بيان مسلك حديثی آنهاست نه مسلك تفسيری ايشان؛ بدين معنا كه آنها در هر حعوزه 

 49 – 48ص  هماان، انعد ؛ ر.ک:  ات صحيح صريح تکيه نکردهاند از روايت بهره ببرند، جز بر روايخواسته
اين سخن بدان معنا نيست كه آنان در هيچ  ،)... و التصريح بأنه اليعتمد فی باب الرواية إال علی رواية الثقة(

 اند.ای از غير روايت سود نجستهحوزه
. كاربرد ظعاهر در  15ص  3ج  اصول الفقه، ،نيز ر.ک: مظفر ؛163، ص 1ج  قوانين األصول، ،ر.ک: قمی .6

اهل سنت شايع اسعت؛ فعی المثعل ر.ک: ابعن قدامعة       برابر نص به معنای فوق در ميان بسياری از اصوليان 
 .168، ص 2ج  مختصر المنتهي، ،، ابن حاج 27، ص 2ج  روضة الناظر، ،مقدسی
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شاوند و  شاوند، از ظاواهر محساوب ماي    اصولي و عقاليي داراي شمول شامرده ماي  

حييتي ندارند. اين دسته تنها در صورتي قابل استنادند، كاه معنااي ظااهري آنهاا باا      

دليل معتبر ديگري از نصوص صريح قرآني يا نصوص و ظاواهر رواياات اهال بيا      

يان و اخباريان هماين جاسا  كاه اصاوليان بارخالف      نقطة فارق اصول 1تأييد گردند.

رغ  اذعان به لزوم فحح از ديگار ادلاه و اطميناان از عادم وجاود معاارض،       آنها، به

 2دانند.وجود دليل مؤي د را براي حيي  ظواهر قرآني الزم نمي

اي اصاولي در حاوزة شايعي و باا     مسئله مسئلة حيي  ظواهر قرآني بيشتر به مثابة

اي تفسايري جاوهرة   اماا باه مثاباة مسائله     3أخر اخباريان مطرح شده اس .مناقشات مت

اساسي آن، كه ناروا شمردن استظهارات غير رواياي در كاار تفساير اسا ، باا تعاابير       

بررساي ايان مسائله را در ناوع      4گرايان سني نيز سابقه دارد.گوناگون در ميان رواي 

باان قارآن و داللا  قارآن     نگاه اصحاب اين جريان باه ساه حاوزة خطااب قارآن، ز     

 توان دنبال كرد.مي
                                                           

 .195 – 186ص  الطوسية،الفوائد  ،عاملیحر  ؛164ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی .1
 .138، ص 2ج  اصول الفقه، ،ر.ک: مظفر .2
و جالبته در ميان اصوليان و متکلمان اهل سنت نيز در برابر جماعت حشويه، نزاعی مشابه آن قابل جست .3

 ،نظر كسانی است كه می گوينعد  ،نويسد: از جمله اختالف نظرها نسبت به قرآنالجبار  میاست. قاضی عبد
گوينعد  كنيم... و گروهی ديگر میاين به تالوت آن بسنده میبر؛ بناتوان به ظواهر قرآن شناختی پيدا كردنمی

از آنجا كه الفاظ قرآن دارای احتماالت مختلف است، پس هيچ لفظی از آن نيست مگر اينکه همعانطور كعه   
گردد. پعس بايعد توقعف كعرد و      جايز است معنای عام نيز اراده ،از آن معنای خاص مراد باشد ،جايز است
عبعدالجبار،  انعد ) يز دهد. اين گروه را اصحاب وقف ناميدهيكه عام و خاص را از هم تم ،ای ماندمنتظر قرينه

كعه آنعان وجعود     ،كند(؛ فخررازی از مدعای حشويه چنين ياد می 606 -602ص  ،ةشرح االصول الخمس
حعروف مقطععه و    ماننده و از يك سو به عباراتی از قرآن معنا را در كالم الهی روا شمردسخنان مهمل و بی

 ⧫◆◆ هصافات كه به باور آنهعا معنعای مفيعدی نعدارد، و از سعوی ديگعر بعه آيع         سوره 65آيه 

◼➔⧫ ⬧⬧   ... ( ،استناد كرده7آل عمران )  اند. رازی پعس
 خعالف   هو طعیّ آن اراد  سازدمیگذشته مطر   هلئارتبا  با مسای ديگر را در لهئاز نقد مدعای مزبور، مس

هعا را  نشمارد و از مرجئه كه در آيات وعيد، ظاهر آظاهر كالم بدون نص  قرينه را در سخن شارع ناروا می
نيز  ؛171 – 169، ص1ج المحصول في علم االصول،كند: له ياد میئاند، به عنوان مخالفان اين مسنپذيرفته

 .217، ص2ج التقريار و التحبيار،   ،اميرالحعاج و ابن 360، ص 2ج  االبهاج في شرح المنهااج،  ،یر.ک: سبک
و شعاهد روشعنی بعر     اسعت  طبعاً مدعای فوق به نحو جزئی در ظواهر برخی آيات مورد اذعان قرار گرفته

 تعميم آن به عموم ظواهر و باور به عدم حجيت آنها در اين ديدگاه در دست نيست.

 تفساير  ،كثيعر ابعن  ؛93ص  ،المفردات، راغ  االصفهانی ؛62 -  61، ص 1ج  ،البيان جامع ،ر.ک: طبری .4
 .14 – 13، ص 1ج  ،الوجيز المحرر ،عطيهابن ؛6، ص 1ج  ،العظيم القرآن
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در حوزة خطاب قرآن، اخباريان شيعه به احاديثي كه قرآن را خطاب به اهال بيا  و   

 2و ديگران را از اِعمال رأي در تفساير و تأويال آن بازداشاته،    1مناسب عقول آنان شمرده

بر احاديث نباويِ نهاي    گرايان سني نيز از ديدگاهي ديگر با تكيهرواي  3اند.استناد كرده

و صحابه به عنوان مخاطبانِ اصلي  9از تفسير به رأي از يك سو و نقش كليدي فه  پيامبر

اناد از ساوي ديگار، باه تاوقيفي و      قرآن كه شاهد نزول بوده و به قارامن آن واقا  باوده   

 4اند.سماعي بودن تفسير حك  كرده

اخباريان عوارضي چون تخصيح، تقيياد و نسان   در حوزة زبان قرآن نيز در ديدگاه 

كه به گواهي روايات در قرآن راه يافته، يا اتصااف بساياري از آياات باه متشاابه و خطار       

باعث شده اس ، كه زبان قارآن را زبااني ميمال و پيچياده بدانناد و       5تأويل نارواي آنها

رخاي از آناان باه    همچناين ب  6فه  آن را صرفا  در گرو تبييناات رواياي باه شامار آورناد.     

شامارد و چناد   اند كه تفسير قرآن را از حد عقول تودة مردم دور ماي رواياتي اشاره كرده

وجهي بودن آيات و اشتمال بر وجود باطني و تأويلي در كنار وجوه ظاهري و تنزيلاي را  

   7داند.مستند آن مي
ا و ها گراياان باا ظن اي شامردن اساتنباط     همچنين در حوزة دالل  قارآن، روايا   

هاااي عمااومي از قاارآن، حيياا  اسااتظهارات قرآنااي را زياار سااؤال باارده و برداشاا 

                                                           
 .212، ص 8ج  ،الكافي ،ر.ک: كلينی .1

  .111 – 110، ص 92ج  بحار األنوار،ر.ک: مجلسی:  .2
نيز ر.ک:  ؛155ص  هداية األبرار، ،حسين بن شهاب الدين عاملی ؛174ص  الدرر النجفية، ،ر.ک: بحرانی .3

 .105، صاالصول العامة للفقه المقارن ،حکيم

 ؛27 – 25، ص 1، ج الجامع ألحكام القرآن ،قرطبی ؛مفردات ،راغ  اصفهانی ؛جامع البيان ،ر.ک: طبری .4
 .74، ص4ج ،موافقات ،شاطبی ؛34، ص 1، ج النكت و العيون ،ماوردی

 ،ععاملی حعر   ؛90 – 89ص  ،الفوائد االمدنية ،استرآبادی ؛30، ص 1ج  ،الحدائق الناضرة ،ر.ک: بحرانی .5
 .192و  188ص  الفوائد الطوسية،

 ،ةالنجفيالدرر  ،همو ؛30، ص 1ج  الحدائق الناضرة، ،بحرانی ؛173ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی .6
، ص 1ج  فرائد االصاول،  ،نيز ر.ک: انصاری ؛192و  184 ،171ص الفوائد الطوسية، ،عاملیحر  ؛169ص 
 .103ص  االصول العامة، ،حکيم ؛38

، ابواب صفات القاضی، باب عدم جواز استنبا  األحکام النظرية معن  27ج  ،ةوسائل الشيع ،ر.ک: عاملی .7
 .74و  73 ، 69 ،41 ،38ظواهر القرآن، رقم 
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 1اند.ضرورت قطع و يقين به مراد الهي را در كار تفسير خاطرنشان ساخته

ظاهرا  اصل حيي  ظواهر، به مثابة اصلي عقاليي در محاورات عمومي، محال نازاع   

و  -ام در خصوص الفااظ قرآناي   اند اين اصل عگرايان مدعينيس . نهاي  آنكه رواي 

باا    - 2در ديدگاه برخي چون استرآبادي و حر  عاملي افزون بر آن در الفاظ حديث نبوي

و ادلة خاصي كه پيشتر در سه حوزة خطاب، زبان و دالل  قرآن اشاره  3مانع مواجه اس 

ي اصاوليان و  دارد. در مقابال از نگااه انتقااد   شد، ما را از پيروي اين اصل در تفسير باز مي

آنان بر اساس شاواهد قرآناي    4مشهور مفسران شيعي و سني، ديدگاه مزبور استوار نيس .

 اند:و رواييِ زير، اين ديدگاه را به چالش كشيده
 5ضرورت تدبر و تفق ه در قرآن؛  -

فرماان   7ناور روشان و داور مياان بنادگان،     6جايگاه قرآن به عنوان اماام و پيشاوا،    -

و جاوداناه و باا    9دليال آشاكار   8دهنده و بازدارندة صام  ناطق، حيا  الهاي بار ماردم،    

 10ها؛طراوت در همة زمان

                                                           
 ؛168و  188ص  ،الطوساية  الفوائاد  ،عاملیحر  ؛92و  90 ،129ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی . 1

 .63، ص 1، ج جامع البيان ،نيز ر.ک: طبری
الفصاول   ،همعو  ؛206، ص 27ج  وساائل الشايعة،   ،ععاملی حعر   ؛90و  47ص  همان، ،ر.ک: استرآبادی .2

 .598و  594، ص 1ج  المهمة،
 .186ص  ،ةالفوائد الطوسي ،عاملیحر ر.ک:  .3

  .276، ص 4ج  بحوث في علم االصول، ،در اين باره ر ک: هاشمی .4

، رقعم  609، ص 2ج الكافي، ،كلينی ؛110خطبه  نهج البالغة، ،شريف رضی ؛24؛ محمد، 82نساء، ر.ک:  .5
 .137و  133، ص 1ج االحتجاج، ،طبرسی ؛2
 .2300، رقم 515، ص 11ج  ،کنزالعمال ،ر.ک: متقی هندی .6
 هخطب ،البالغةنهج ،شريف رضی ؛1، رقم 74، ص 1ج  ،العياشي تفسير ،ر.ک: محمدبن مسعود بن عياش .7

156. 
 .183 هخطب همان، ،ر.ک: شريف رضی .8
 ،573، ص 2ج  ،الكاافي  ،، كلينیا)س(حضرت زهر ه، خطب25ص  بالغات النساء، ،ر.ک: ابن أبی طيفور .9

 .2رقم 
، 2(، ج )عاعيون اخباار الرضا  ، صدوق ؛6، رقم 303، ص 2ج  همان، ،ر.ک: محمدبن مسعود بن عياش .10
 .32، رقم 87ص 
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برداري از ظواهر قرآن در قالب امر باه حمال نماودن قارآن باه      تعلي  شيوة بهره  -

 3ارجاع متشابه باه محكا    2،تأكيد بر همگوني و هماهنگي دروني قرآن 1بهترين صورت،

 4و استنباط حك  مسح وضو در حال اضطرار؛

 5مرجعي  و محوري  قرآن در تشخيح درستي احاديث.  -

گرايان را در سه حوزة گذشته به شرح ذيل، نقد توان ادلة رواي از همين ديدگاه مي

 و بررسي كرد.
 

 الف( اختصاصي ب دن خطاب قرآن

به مثابة پيشوايان دين و آگاهان باه حقيقا  مقاصاد قرآناي و شارح و       :هر چند اهل بي 

هاي وااليي هستند كه خود را با خطابات قرآني همگاون سااخته و   هاي نبوي، نمونهتبيين

اما روي ساخن قارآن در مرحلاة نازول باا       6اند،هاي قرآن از مؤمنان نمودهشايستة ستايش

چنانكاه   8اناد؛ و تدب ر در آن فراخوانده شده و همگان به رجوع به قرآن 7عموم مردم اس 

 9باره قابل توجه اس .صحابة صدر اسالم در مواجهه با آيات قرآني در اين سيرة

رواياتي كه مورد استناد اخباريان اس ، به گواهي سياق آنها ناظر به شناخ  زوايااي  

تفساير   10يِ قرآن اس .پنهان و ناگفتة قرآني مانند تفاصيل ميمالت يا ابعاد تأويلي و باطن

                                                           
 .4707، رقم 280، ص 3ديلمی: فردوس األخبار، ج  ؛)مقدمه( 81، ص 1ج  ،االحتجاج، ر.ک: طبرسی .1
 .18و  133 هخطب همان، ،ر.ک: شريف رضی .2
 .31، رقم 290، ص 1، ج  7 اعيون اخبار الرض ،ر.ک: صدوق .3

 .33، ص 3ج  ،الكافي ،ر.ک: كلينی .4

  4 - 1، رقم 69، ص 1ج  همان، ،ر.ک: كلينی .5

 .249 - 246، ص 1ج ،الميزان ،: طباطبايینكدر اين باره  .6

 .185و  168 ،21ر.ک: بقره،  .7

 .29ص،  و سوره 68مؤمنون،  ؛3 ،رعد ؛24محمد،  ؛82ر.ک: نساء،  .8

، 1ج  ،الجامع ألحكام القارآن  ،قرطبی ؛5، ص 1، ج لباب التأويل )تفسير الخازن( ،ر.ک: بغدادی )خازن( .9
 .34، ص1ج  التحرير والتنوير، ،ابن عاشور ؛33ص 

 ،خطاب به قتاده است ر)ع(سخن منقول از امام باق ،ترين روايتی كه در اين باره مورد استناد استصريح .10
 الكاافي، )« ويحك يا قتاده، ان ما يعرف القرآن من خوط  به»كه پس از نکوهش ادعای او در تفسير فرمود: 

م از تفاصيل فقهی و ژرف مربو  به آيات از دهد اماصدر اين روايت نشان می .( 485، رقم 212، ص 8ج 
ولی بر اسعاس   ،سبأ است سوره 18 هال، تفسير آيؤاين روايت، مورد س اند. بر اساس متن موجود او پرسيده

← 
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ناه اخاذ باه ظاواهر بلكاه نااظر باه توجيهاات          1به رأي نيز كه در رواياتي نهي شده اس ،

هااي شخصاي   هااي اصايل آياات، از گارايش    نادرستي اس  كه به جاي تكيه بر داللا  

 2مفسران ناشي شده اس  و به تحميل گمان، رأي و بيانش شخصاي بار آياات بيانياماد.     

و ديگار   9به رأي بار اسااس گازار  رواياات متعاددي كاه از پياامبر       اساسا  مسئلة تفسير 

پيشوايان دين رسيده، در تارين اسالمي همزاد مسئلة فه  و تفسير قرآن اس . با اين حال، 

هايي كه حكاي  از تفسير باه رأي در عصار نازول    رغ  شواهدي چند كه از بروز نشانهبه

هاي توسعة آن چنادان فاراه  نباود،    زمينه 4از آن رو كه به علل و عواملي چند، 3كند،مي

را بايد بر نگراني و احساس خطار جاد ي ايشاان نساب  باه       9روايات مزبور در زبان پيامبر

به هر حال در ارتباط با بحث حاضر، نگاهي به فضااي عماومي صادر     5آينده حمل نمود.

دهد كه روي سخن روايات مزباور در واقاع باا    شان مين  :ويژه روزگار اهل بي اسالم به

هاي درس  ديني از قرآن و سان  ، بااب   جريان غالبي اس ، كه با عدم وقوف به آگاهي

ورزي شخصي و غير مستند را در دين و ارامة احكام و معاارف آن گشاوده اسا  و    رأي

و ظااهرگرايي  آن را در قالب اصولي چون قياس و استحسان در حوزة فقه احكام شرعي 

هااي خااِص كالماي در حاوزة معاارف نظاري عرضاه        و جمود بر الفااظ مطاابق انديشاه   

 7از اين منظر، عموم رواياتي كه از تفسير به رأي، قول به غير عل  نسب  به خادا،  6كردند.

كند، در يك حوزه دياده شاده و روايااتي    نهي مي 9و تأويل به رأي 8تأويل نارواي آيات
                                                                                                                                        

آل عمعران اسعت. ر.ک:    سعوره  97ل آيعه  ؤااحتمال قابل توجهی كه في  كاشانی مطر  ساخته معورد سع  
 .23-22، ص 1ج  الصافي،

 .59 - 58، ص 1ج  ،جامع البيان ،طبری ؛111 - 110، ص 92ج  ،بحاراألنوار ،: مجلسیر.ک .1
 .308الحلقة الثانية، ص  دروس في علم االصول، ،: صدرنكدر اين باره  .2

 .104، ص 39 هشمار حوزه و دانشگاه، هفصلنامتفسير به رأی از منظر روايات،  ،ر.ک: اسعدی .3
 .105و  104ر.ک: همان، ص  .4
كعه ايشعان از تأويعل     ،آورده، به صراحت آمده است 9ردر روايتی كه شيخ صدوق به سند خود از پيامب .5

 .78، ص 1الخصال، ج  اند:امت اسالمی پس از رحلت خويش ابراز نگرانی كرده از سویناروای قرآن 
 ،18 ،138 ،105 هخطبع  نهج البالغة، ،شريف رضی ؛67 – 37، ص 1ج  اعالم الموقعين، ،ر.ک: ابن قيم .6

 .53 هو نام 88 ،87 ،176

 .269و  233، ص 1ج  مسند، ،احمد بن حنبل ؛90ص  التوحيد، ،ر.ک: صدوق .7

 .78، ص 1ج  الخصال، ،صدوق ؛112، ص 92ج ،بحاراالنوار ،ر.ک: مجلسی . 8

 .192، ص 1، ج  7اعيون اخبار الرض ،ر.ک: صدوق .9
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و وحي الهي  9در سن   رسول خدا:هاي ديني اهل بي داري آموزهشهكه بر اصال  و ري

و نيز رواياتي كه دين الهاي و سان      1داندتكيه دارد و آن را از رأي خود ايشان بيگانه مي

اند و جايي براي تكميل آن به مادد  نبوي را جامعِ نيازهاي معرفتي و هدايتي انسان شمرده

 شوند.راستا ارزيابي مي در همان 2گذارد،رأي آدميان نمي
ويژه هاي آن بهورزي پيرامون قرآن براي كش  ابعاد دالل بر اين اساس، انديشه

اي بيگانه از تفسير باه  هاي كلي پيشوايان دين، مقولهبا وقوف به ارشادات و راهنمايي

 شود.رأي ديده مي

و محادودي  قلمارو    3همچنين عموميا  و جااودانگي رساال  قارآن از ياك ساو      

روايات تفسيري موجود از سوي ديگر ماانع از آن اسا  كاه خطاباات قرآناي صارفا  باه        

فراخور درك و فه  مخاطبان اولية آن سامان يافته باشاد؛ ايان امار باا محروميا  غالاب       

هااي قرآناي ماالزم اسا ؛ زيارا اشاراف و       مؤمنان در طول تارين، از درك درس  پياام 

، قرامن و اسباب نزول با گذش  زمان تقريبا  نااممكن شاده اسا  و    احاطه به تمام شرايط

هااي خاود قارآن، كمتار     در آثار به جا مانده از شرايط و قرامن نزول، جز به مادد داللا   

توان به عل  و قطع دس  ياف ؛ هر چند در موارد معدودي كه اخبار و رواياات نسابتا    مي

كند، وابستگي د قرآني ه  آنها را تأييد ميدر حد  اطمينان بخشي در اختيار اس  و شواه

 فه  درس  آيات به روايات مزبور قابل اذعان اس . 

شود، مسئلة اختصاص خطابات قرآناي باه حاضاران و مشاافهان حاين      خاطر نشان مي

گراياان  ظااهرا  از مادعاي روايا     4نزول كه در مياان اصاوليان ماورد بحاث واقاع شاده،      

اساتاي آن مطارح شاود. در واقاع ايان مسائله در حاوزة        تواناد در ر جداس ؛ هر چند مي

هااي  پردازان اهل سن  پديد آمده اسا  و ريشاه  هاي اصولي كالمي برخي نظريهانديشه

كالمي آن به مسئلة امكان خطاب معدومان و تحليال ماهيا  خطااب و كاالم الهاي بااز       
                                                           

 .210ص  المحاسن، ،برقی؛ 299ص  ،الدرجات بصائر ،ر.ک: صّفار .1

 .46، ص 1ج همان،   ؛5همان، ص  ؛92، رقم 117، ص 8ج  الكافي، ،ر.ک: كلينی .2
 .15، ص 92ج  ،بحاراألنوار ،مجلسی ؛1فرقان،  ؛107انبياء،  ؛28سبأ،  ؛158اعراف،  ؛19ر.ک: انعام،  .3

 .48، ص 3ج  فوائد األصول، ،كاظمی ؛12، ص 1و ج  74، ص 4ج  ،الموافقات ،ر.ک: شاطبی .4
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مردن قرآن، باه  گردد، كه برخي اصوليان اهل سن  از راه نظرية كالم نفسي و قدي  شمي

 1اند.حل آن پرداخته

دار اهل سن  از منظري ديگر مورد توجه واقع شده در اصول شيعه نيز مباحثات دامنه

اس . اصوليانِ گذشته با وقوف به فضاي اصلي اين مسئله در ميان سن يان و با اعتقادي كاه  

ات باه مشاافهان   به بطالن نظرية كالم نفسي و قدي  بودن قرآن داشتند، به اختصاص خطاب

اما برخي اصوليان متأخر با نگاهي انتزاعي به  2اند.به لحاظ لفظي و نه معنايي، باورمند شده

هايي چاون تقساي  خطاباات باه قاانوني و      مسئله، اختصاص مزبور را ن ذيرفته و به راه حل

ياا تقساي  خطاباات باه خاارجي و حقيقاي و        3شخصي و قانوني شمردن خطابات شرعي،

 اند.تمسك جسته 4ردن خطابات احكام شرعيحقيقي شم
 

 ب( پيچيدگي و ترابه زبان قرآن
 تل قي پيچيدگي و تشابه ظواهر آيات در ديدگاه اخباريان با سه ادعا همراه اس :

ادعاي نخس ، اصال راهياابي عوارضاي چاون نسان، تشاابه، تخصايح و تقيياد در         

گوناگون قرآني و رواييِ غير قابل انكار اس . اي از آيات اس ، كه متكي به شواهد پاره

اين امر در واقع به باورِ ديني نسب  به نقش پيامبر و سن  نبوي در بيان خصوصيات، قيود 

گردد كه در انديشة شيعي، آگاهاان حقيقاي از سان  نباوي را     و قلمرو مفاد آيات باز مي

 دهند.تشكيل مي9اهل بي  پيامبر

اين ادعا هر   اس . :و اهل بي  9ارض مزبور به پيامبرادعاي دوم، اختصاص عل  عو

چند اجماال  در حوزة آنچه به تفاصيلِ ناگفته و سربستة آيات مرباوط اسا ، پاذيرفتني و    
                                                           

 ،محمععد خضععری بععك ؛303، ص 1ج  البحاار المحااي ، ،زركشععی ؛124ص  المنخااول، ،ر.ک: غزالععی .1
ابعن اميعر    ؛278، ص 1، ج (فواتح الرحماوت )حاشاية المستصافي    ،نيز ر.ک: أنصاری ؛87ص  الفقه،اصول
 .228، ص 1ج  التحبير،التقرير و  ،الحاج

 ،بهبهعانی  ؛108ص  الادين، معاالم  ،العدين حسعن ععاملی   جمعال  ؛134ص  االصول،تهذيب ،ر.ک: حلی .2
 .207 – 203ص  األنظار،مطارح كالنتر، ؛227ص االصول،قوانين ،قمی ؛151ص الحائرية،الفوائد

 .290، ص 1ج  الوصول،مناهج ،ر.ک: خمينی .3
، ص 3، ج بحوث في علم األصول ،هاشمی ؛550ص  ،1 – 2ج  فوائد األصول، خراسانی، ر.ک: كاظمی .4

366. 
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هاي خاص آنان در ارتباط با مبدأ وحي و تعلي  الهي اس ، اماا اطاالق و   ناشي از ويژگي

 شود.  ن قابل مناقشه ديده ميقلمرو عام آن با توجه به مستندات قرآني و رواييِ آ

كه به ضميمة رواياتي چناد، كاه راساخان در علا  را باه       1، سورة آل عمران7در آية 

و از مساتندات اخبارياان    2تعريا  كارده    :و اهل بي  9عنوان آگاهان از تأويل به پيامبر

و محدودي  عل  آن ياد شاده اسا ، ناه فها  درسا  باه       « تأويل»، اوال ، از دانش 3اس 

تواند به قرامني چند، ناظر به حقايقي فراتر از داللا   در اين آيه مي« تأويل» ق؛نايي مطلمع

هااي  گيارد؛ هار چناد از داللا     ظاهري آيات باشد، كه در كمند فه  عمومي قرار نماي 

در آياه را فها    « تأويال »ثانياا ، باه فارض آنكاه ماراد از       4ظاهري و عمومي بيگانه نيسا . 

پاذير آياات تلقاي    درس  متشابهات بداني  و متشابهات را ه  شامل عماوم ظاواهرِ شابهه   

گيري از اصول كلايِ مت خاذ از   با بهره 6همانگونه كه در برخي روايات آمده اس ، 5كني ،

هات را براي عماوم انديشاوران   توان فه  درس  متشابمحكمات قرآن و تدبر در آنها، مي

ميس ر دانس . در رواي  مزبور بازگرداندن مفاد آيات متشابه به آيات محك  ماية هداي  
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◆ ⧫⧫  ⬧ ⧫  

❑➔➔  ⧫❑➔◆⬧ ⧫ ⧫⧫⧫⬧ 

 ◆⧫ ◆ 

◆⧫◆ ⬧  ⧫◆ ◼➔⧫ 

⬧⬧    ⧫❑▪◆  

➔ ⧫❑❑→⧫ ⧫◆    

 ◆◼◆  ⧫◆ ⧫  ❑ 

⧫  

 .14، رقم 343و ص  3و  2، رقم 166، ص 1ج  ،يالكاف ،ر.ک: كلينی .2
 .192و  188ص  الفوائد الطوسية، ،عاملیحر ر.ک:  .3
ص  ،بصائر الدرجات: صفار: نك، :بر معنای باطنی و غير ظاهری را در روايات اهل بيت« تأويل»حمل  .4

 .3036، رقم 485، ص 2ج  من اليحضره الفقيه،، صدوق ؛196
و  162، ص 1ج  تفسير العياشاي، پذير تعريف شده است )در فرهنگ روايی گاه متشابهات به آيات شبهه .5
11). 
 .27، رقم 290، ص 1، ج 7اعيون أخبار الرض ،ر.ک: صدوق .6
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ايان معناا باا     1و پيروي از متشابهات منهاي محكمات، ماية گمراهي شامرده شاده اسا .   

 2نيز هماهنگ اس .« الكتابأم »سوره آل عمران به  7توصي  محكمات در آية 

هااي قرآناي   ديگري كه در نظر اخباريان، حاكي از اختصاص دانش روايات

بنا به شواهد گوناگون ناظر باه آگااهي    3دانسته شده، :مزبور به پيامبر و اهل بي 

ها و اشراف به وجوه عميق و پنهان آيات همراه كامل و جامع، نسب  به اين دانش

از  4كند.يگران نفي نميها را از دديگر وجوه آنهاس  و به طور مطلق، اين دانش

توان بر اين نكته تأكيد كرد كه روايات مورد اشارة اخباريان كه بار  اين منظر مي

اي انحصااري تأكياد دارد،   هاي قرآني باه گوناه  در فه  دانش:بي مرجعي  اهل

بيش از آنكه پيامي دربارة وابستگي فه  عموم آيات به بياان رواياي افااده كناد،     

بي : و جايگاه برجستة آنان را گواهي و ضرورت پذير  اهلپيامي كالمي داشته 

 كند. دهد و خطر انتقال مرجعي  ديني به غير ايشان را بازگو ميمي

سومين ادعااي اخبارياان كاه اهميا  كليادي در ديادگاه آناان دارد، در واقاع باه          

ديدگاهي اصولي ناظر اس ، كه ضرورت احتياط و توقا  از تفساير عماوم ظاواهر را     

دهد. در اين ادعا گفته شده كه نظر به عادم دسترساي باه هماة بياناات رواياي،       وا ميفت

شاود،  توان دامنة قيود و خصوصيات آيات را به آنچه در رواياتِ موجود ياف  مينمي

محدود دانس . بلكه در عموم ظواهر آيات، احتمال راهيابي قيود و خصوصيات واقعي 

كناد كاه از اساتنباط    تور ع از شابهات، حكا  ماي    رود و از همين رو اصل احتياط ومي

نيز باه عماوم ظاواهر آياات قابال      « تشابه»از همين رو وص   5حك  از آنها پرهيز شود.

                                                           
كعه در   ،آيعات توان شامل عموم موارد تقييد و تخصيص و تبصره زدن بعر  نکتة كليدی اين روايت را می .1

ج  ،بحااراالنوار دانست )مفهوم عام روايی نسخ را بنگريد: مجلسی:  ،ياد شده« نسخ » زبان روايی از آن به 
(؛ چنانکعه  117 - 108، ص 3ج  ،الموافقات ،: شاطبینكنيز  ؛25 - 8، ص 93و ج  66، رقم 306، ص 8

 الدرّ المنثور، ؛28، ص 2ج  ،الكافيک: اصوالً مفهوم متشابه هم در روايات بر آيات منسوخ تطبي  شده )ر.
 ( كه با مفهوم عام نسخ قابل توجه است.7 – 6، ص 2ج 
 .43، ص 3ج  ،الميزانر.ک: طباطبائی:  .2
 .192و  184 ،171ص  الفوائد الطوسية، ،عاملیحر ر.ک:  .3
 .72، ص 1ج  ،تفسيري مكاتب ،: بابايینكباره در اين .4
 .410و  325، 192ص  الفوائد الطوسية، ،عاملیحر ، 135و  164ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی .5
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 در نقد اين ادعا نكات ذيل قابل توجه اس : 1تسر ي اس .

دهاد، باا شاواهد    ا تشابه عموم ظواهر قرآني كاه بخاش اعظا  قارآن را تشاكيل ماي      

اصوليان و مفسران مشهور اشاره شد، سازگار نيس ؛ چرا كه عماال   عمومي گذشته كه از 

اوصاف قرآني مزبور را كه به زباني عام و مطلق بيان شده  اس ، بدون دليال ماوجهي باه    

ناپاذير را  قلمرو بسيار محدودي كه محكمات به معناي آيات صريح و منصاوص و شابهه  

 زند.گيرد، تخصيح ميدر برمي

رض مزبور در آيات كه به نحو اجماالي و كلاي از وجاود ناسان و     ا ادلة راهيابي عوا

منسوخ، محك  و متشابه، عام و خاص و مطلق و مقيد در ميان آيات ساخن گفتاه اسا ،    

خود از چنان اطالق و عمومي برخوردار نيس  كه در صورت شاك، بادان اخاذ و ماثال      

تخصيح، ماانع اعتباار   گفته شود: حتي پ  از فحح و جستيو نيز احتمال ورود تقييد و 

شاود و در صاورت شاك،    آيه اس . بلكه اين عوارض در واقع بر مفاد آيات عارض مي

محكوم به عدم اس . از سوي ديگر، عل  به ماواردي چناد از تخصايح و تقيياد آياات      

 سازد.براي تني ز و صدق ادلة مزبور كافي اس  و اصطالحا  عل  اجمالي را منحل مي

كا  در حاوزة شايعي در    و عدم دسترسي كنوني به آنهاا، دسا   ا مسألة فقد روايات 

باب احتيااط   بيانيامد، تا نيازي به گشودن   حد ي نيس  كه به نقح تكالي  الزامي شرع

اي وسيع باشد. اين سخن در واقاع، ريشاه در مبناايي كالماي دارد كاه      و توق  در حوزه

بار منابع اصيل معرف  ديني جامعي ، جاودانگي و خاتمي  دين و به تبع آن ضرورت اعت

رسد، اخباريان شيعي به رغ  تض اد فكري و روشاي  از اين رو به نظر مي 2كند.را اثبات مي

اند كه هر دو به نقح منابع معرف  ديني بااور  گرايان سن ي، در اين انديشه مشتركبا رأي

گرايان به گشودن دارند. نهاي  آنكه اخباريان، احتياط و تور ع را راه عالج شمرده و رأي

 اند.محوري چون قياس و استحسان ملتزم شدهعناصر رأي

                                                           
 .171ص  همان، ،عاملیحر ر.ک:  .1
 .357 – 356ص  األصول، ةکفاي ،ر.ک: خراسانی .2
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باياد گفا :    1ا برخالف تصو ر اخباريان در تفكيك مياان ظاواهر قرآناي و رواياي،    

بروز عوارضي چون نسن، تخصيح، تقيياد و    -و حديث نبوي  -همانگونه كه در قرآن 

ه  كه به تناساب شارايط و مقتضايات زماان و     :تشابه محتمل اس ، در احاديث اهل بي 

ظرفي  مخاطبان ابراز شده اس ، احتمال اين عاوارض و بلكاه افازون بار آن مشاكالتي      

 2چون تقي ه، جعل، تحري  و نقل به معنا وجود دارد.

ديدگاه اصوليان، عوارض و مشكالت مزباور، دسا  محققاان را در    نهاي  آنكه در 

بنادد و پا  از فحاح از ميماوع ادلاه و قارامن در قالاب اجتهاادي جاامع،          استنباط نمي

احتمال مزبور قابل انحالل اس . اما ايان راهكاار در انديشاة اخبااري جايگااهي نادارد و       

ساس آنچه گذش ، نسب  باه روايااتي   سازد. بر اناپذير ميعمال  ظواهر روايات را نيز فه 

تاوان نگار  روشاني يافا .     شمارد، نيز ميكه تفسير قرآن را از حد عقول مردم دور مي

هاي خاصي از تواند ناضر به حوزهمي 3نظر از مناقشات جد يِ سندياين روايات با صرف

اظر باه علا    هاي پنهان و ناگفته در ظواهر قرآن مربوط اس  و ياا نا  تفسير باشد كه به افق

 .4كامل به همة ابعاد و معارف قرآن باشد
 

 ج( ظني و نامعتبر دانستن داللت قرآن
و « ظن»ظني و نامعتبر شمردن تفسير ظواهر قرآن، ناشي از تلقي خاصي از دو مفهوم 

 رسد هر دو تلقي به شرح زير با تأمل جد ي مواجه اس .اس ، كه به نظر مي« تفسير»

گرايي فراوان و ظن« ظن»حوزة ديني، قرآن كري  از نكوهيدگي در  اول: نکتة

ياد كرده اس ، اما برخالف تصور مشهور، تطبيق آن بار آنچاه در مصاطلح علاوم     

منطق، فلسفه، اصول و كالم رايج شده و ظن را از يك سو در برابر عل  و از سوي 
                                                           

 594، ص 1ج  الفصول المهماة،  ،عاملیحر  ؛47و ص  90 – 89ص  ،الفوائد المدنية ،ر.ک: استرآبادی .1
 .598و 
و  22، رقعم  115و ص  17، رقعم  112و ص  4، رقم 108، ص 27ج  وسايل الشيعة، ،عاملیحرر.ک:  .2

 398ص  قوانين األصول، ،نيز ر.ک: قمی ؛3و  2و  1، رقم 208و ص  27، رقم 117ص 
 .49 – 46، ص شناسي تفسيرروشر.ک: بابايی و همکاران،  .3

 .50 – 49ر.ک: همان، ص  .4
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 نكوهياده باه   دشوار اس . در قرآن، ظن  1دهد،ديگر در برابر وه  و شك قرار مي

تصو رات و باورهاي موهومي، قابل تعري  اس  كه اساس و پاية معتبري نادارد و  

هااي متكاي باه منباع معتبار قارار       به معنااي باورهاا و آگااهي   « عل »اصوال  در برابر 

اي از عل  كاذب و خيالي اس ، كه در حوزة گونه« ظن»گيرد؛ به سخن ديگر، مي

عي ممكان اسا ، تأثيرگاذار باشاد. قارآن ايان       عقاياد نظاري و آراس علماي و شار    

نماا را گااه ناشاي از شاك و شابهه در واقعياات       تصورات و باورهاي موهوم و عل 

و گاه ناشي از هوا و هوس نفساني نسب  به عقايد و التزاماات   2شمارد،خارجي مي

. اما آنچه در باب ظهورات متعارف كاالم و ظان حاصال از    3داندشرعيِ موهوم مي

ح اس ، از اين مفهوم بيگانه اس ؛ زيارا متكاي باه فها  عرفاي و عقالياي       آن مطر

اس . از اين رو، نسب  دادن مفهوم متعارف ظااهر كاالم خادا ياا اوليااي ديان باه        

افتاراس و  »مقصود و مراد ايشان رواس  و از مقولة نسب  جاهالنه و بالعل  كه بدان 

ات مزبور، هم ااي شاك و   در آي« ظن»بيرون اس . در واقع،  4اطالق شده،« كذب

در نقطة مقابل عل  و يقين به كار رفته و نكوهش شاده   5خرص و تخمين و حدس،

هم ااي اطميناان عرفاي در برابار     « ظن»اس ؛ ولي در مقام درياف  و فه  ظاهري، 

شك و احتمال بدوي نسب  به وجود قرينة مخالفي مانند تي وز در كالم يا تقدير و 

وانهادن اين شك و احتمال بدوي، اطميناان باه مقصاود    اضمار مطرح اس ، كه با 
                                                           

 .1153، ص 2ج  کشاف اصطالحات الفنون، ،ر.ک: تهانوی .1
 ◆ ⧫ ❑→◼⧫ :157ر.ک: نسععععععععاء،  .2

 ⬧    ⧫ ⚫  

   ⧫⧫ →  ⧫◆ 

◼❑➔⧫⬧ ⧫  
 ⧫◆ ⧫  :66يعععععععععونس،  هر.ک: سعععععععععور. 3

❑⧫    ◆◆→   

❑➔⧫  → ◆ ➔  

❑⬧  ،؛ در باب مفهوم ظن و معرفت ظنعی  23نجم،  ؛145بقره،  ؛119، نيز ر.ک: انعام
، مجلعه معرفعت،   فهم قرآن از معرفت ظني تا معرفات يقيناي   ،نسبت به فهم قرآن بنگريد: محمد كاظم شاكر

 .20 -17، ص 46شماره 
 .140و  119 ،100نيز: انعام،  ؛144ر.ک: انعام،  .4
 .24 جاثيه، ؛66يونس،  ؛148انعام،  ؛157نساء،  ؛116ر.ک: انعام،  .5
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همين مطلب را اصوليان با تفكيك ميان ظنون معتبار و غيار    1شود.كالم حاصل مي

هاي عقاليي را كه بنا به شواهدي مورد هاي متكي به رو معتبر تبيين كرده و فه 

عي تلقاي  در شامار ظناون مساتند باه اماارات معتبار شار        2تأييد پيشوايان دين بوده،

 اند. كرده
دارد، كاه آن را باه   « تفساير »ديدگاه مزبور ريشاه در تعريا  خاصاي از     نکتة دوم:

اماا اگار    3داناد؛ مي« اسناد معنا و مدلول به مراد و مقصود الهي يا كش  مراد الهي»معناي 

)چنانكه در غالب آثار  4بداني « افكني از آندانش اكتشاف دالل  آيات و پرده»تفسير را 

تفسيري عمال  همين معنا مورد نظر مؤلفان قرار گرفته اسا (، عادم قطاع باه ماراد واقعاي       

خداوند، خللي در كار تفساير وارد نخواهاد كارد و در واقاع، كاار تفساير باا جساتيو از         

رساد و طبعاا  ايان نكتاة مبناايي، كاه       دالل  آيات به مدد ابزارهاي متعارف باه پاياان ماي   

وند با همين الفاظ و نظام زباني و معنايي حاك  بر آن درصدد القاي مقاصاد خاويش   خدا

بوده و خالف ظاهر الفاظ را جز به قرينة واضح، اعا  از متصال ياا منفصال اراده ننماوده      

كناد و باه ميازان اعتمااد باه داللا        ميان دالل  الفاظ و مراد الهي پيوند ايياد مي 5اس ،

 از آنها، به مراد الهي نزديك خواهي  شد. آيات و استظهارات معنايي

 
 گيري  بندي و نتيجهمعج

 توان به نتايج زير دس  ياف :از آنچه گذش  مي

اي تفسايري در هار دو حاوزة احكاام     مسئلة حيي  ظواهر باه مثاباه مسائله    :یك

شرعي و معارف نظري قابل طرح اس ؛ هرچند طرح ايان مسائله باا تعريا  اصاول      

 ة معارف نظري قابل مناقشه اس . در حوز فقهي آن،

                                                           
 .250، ص 4ج ،بحوث في العلم األصول ،ر.ک: هاشمی .1
 .13، ص 2ج  ،صول الفقهأ ،؛ مظفر316ص  االصول، ةکفاي ،ر ک: خراسانی.  2
 60، ص 1ج  ، االحتجاج ،ر.ک: طبرسی .3
 .همان .4
 ،سعبکی  ؛171، ص 1ج  المحصاول،  ،رازیفخرالعدين   ؛502ص  وقاياة األههاان،   ،ر.ک: نجفی اصفهانی .5

 .360، ص 1ج  اإلبهاج،
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اي تفسيري در ميان فاريقين قابال تحقياق    مسئلة حيي  ظواهر به مثابه مسئله :دو

 هاي اخباريان شيعه اس .اس ؛ هرچند از منظر اصولي بستر طرح آن، ديدگاه

انكار حيي  ظواهر قرآن و به تبع آن نفي مرجعيا  و محوريا  قارآن در     :سه

 گرايان فريقين قابل مطالعه اس .ي از رواي انديشة ديني، در طيف

ياا صاحابة    اختصاص خطااب قارآن و امكاان فها  آن باه اهال بيا )ع(        :چهار

مخاطبِ نخستينِ آيات، در سطح تنزيلي قرآن و فه  ظهورات عمومي آن قابل قبول 

 نيس .

زبان قرآن هرچند در تفاصيل ناگفته و سربستة آن، غير قابل استظهار اس ،  :پنج

قابل كش  و دستيابي اس  و اذعان  اما در آنچه در قالب ظهورات، مراد الهي بوده، 

 به پيچيدگي غير قابل حل در اين قلمرو نتايج فاسدي دارد.

نون اس  و دالل  ظهورات قرآن هرچند از منظر تعري  رايج در شمار ظ :شش

اماا از منظاري ديگار در شامار علاوم       شاود، نياز به دليل خاص اعتبار آن احساس مي

شاود و اصاوال  باه لحااظ معناشاناختي      هاي عقاليايِ معتبار تلقاي ماي    عرفي و معرف 

 ، بيگانه دانس .«ظن»توان اين ظنون اصطالحي را از كاربردهاي قرآنيِ مي
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  «الفرق بين األخباريين واألصوليين»رسالة 

 

  يد رضا بن محمد علي الحسيني القزوينيالس

 األنصاري القميمحمد رضا تحقيق: 

* 

 
 تقديم
 

المعروف ل ن  المعركة بين مدرسة األخباريين واألصوليين قد ُحسمت لصالأ 

األخيرة في لواخر القرن القاني عشر علی يد رائد المدرسة األصولية في 

عصره وهو المولی محمد باقر بن محمد لكمل البهبهاني المشهور بالوحيد 

لمحاربة مدرسة  1هـ(، فقد تصد   1208لو  1206البهبهاني )المتوفی 

األخباري ة ودعاويها ولدلتها، حربال شعواء بال هوادة، بل تعد   المحاربة 

محاربة رموز هذه المدرسة، وكان رائدها في حوزة كربالء  إلیالفكرية 

الفترة الفقيه الكبير الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم البحراني غ المقدسة في تل

م الصالة خلفه علی  1186)المتوفی سنة  1الحدائقصاحب  هـ( حيث حر 

الرغم اتفاق الجميع ـ ومنهم البهبهاني ـ علی علمه وزهده وورعه وتقواه، 

إال  ألجل كسر شوكتهم وزعزعة كيانهم االجتماعي، وقد كانت  غوليس ذل

ن قد خطوة موف قه وناجحة ومؤقرة في سقوط الهالة القدسي ة التي كان األخباريو

لحاطوا لنفسهم بها، لال وهي دعو  االلتزام الحرفي بنصوم األخبار الواردة 

                                                           
   باحث الحوزة العلمية في قم المقدسة *

 21/3/1390تاريخ تأييد:   19/1/1390 تاريخ  دريافت: 

  USUL STUDIES هاي اصوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh فصلنامه تخصصي علم اصول

 Vol. 3, No. 9 , Summer 2011 1390 تابستان، 9ش، 3س 
   115ـ  103صفحات  
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ا من منطق اليونانيين  :عن االئمة وعدم التمسغ بالقواعد األصولية المأخوذة إم 

ة المعتزلي منهم لو االشعري  ا مستعارة من اصول فقه العام  وفالسفتهم، ولم 

جون لها.  الحشوي، كما كانوا يرو 

تصر محاربة الوحيد البهبهاني لفكرة األخبارية علی ما ذكرناه، بل ولم تق

نجد لن   غجن د لمحاربتها مجموعة من خيره طالب حوزة كربالء المقدسة، ولذل

المنازلة استمرت بعد وفاة رائدها وامتدت إلی حوزات شيعي ة اُخر ، وكانت 

س المدرسة األصولية الحالية الشيخ مرت  1ضی األنصاريالنهاية علی يد مؤس 

هـ(، فقد استطاع من خالل ابداعاته األصولية الدقيقة  1281)المتوفی سنة 

هدم آخر معاقلهم، وتبدلت األخبارية من حينه إلی شرذمة، ابتعدوا عن 

الحوزات الشيعي ة المعروفة، واحتموا ببعض معاقلهم القديمة بين بسطاء الناس 

 تشهد زوالهم نهائيال. كالبحرين واألحساء، ولعل  العقود القادمة

اة بـ  كما هو  «الفرق بين األخباريين واألصوليين»وهذه الرسالة المسم 

واألساسية بين الفريقين، حيث  معلوم من اسمها محاولة لتحديد الفروق المهمة

ا كاتبها فهو السيد رضا بن محمد علي إيشير فيها  لی سبعة وعشرين فرقال، ولم 

القزويني، وال نعرف عن حياته وسكناه شيئال سو  لنه من لعالم الحسيني 

النصف القاني من القرن القالث عشر كما يستفاد ذلغ من خاتمة الرسالة 

هـ، والنسخة الوحيدة لهذه الرسالة موجودة  1256بتصريحه لنه ختمها سنة 

ع يةآ ه)فهرست كتابخان 3720بقم، برقم  1في مكتبة آية ع المرعشي النجفي

 (، وآخر دعوانا لن الحمدهلل رب العالمين.119م  /10،  ینجفیمرعش

 محمد رضا األنصاري القمي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

واعلم لن ه قد وجدُت في بعض الرسائل في بيان الفرق بين المجتهدين 

واألخباريين وجوهال يحسن االشارة اليها، وإن كانت جملة منها ال تخلو 

 شوب إشكال:من 

لن المجتهدين يوجبون االجتهاد عينال لو تخييرال، واألخباريين  األّول:

ا عن المعصوم مونه ويوجبون الخبار لو الرواية إم  لو من رو  × يحر 

 عنه وإن تعددت الوسائط.

إن  المجتهدين يقولون بأن  األدلة عندنا لربعة: الكتاب والسنة  ال اني:

ألخباري ون ال يقولون اال  بالكتاب والُسن ة، بل والجماع ودليل العقل، وا

نة وحدها.  بعضهم يقتصر علی السُّ

زون لخذ األحكام الشرعية بالظن،  ال الث: لن  المجتهدين يجو 

واألخباري ون يمنعونه ويقولون بالعلم فقط، والعلم عندهم قطعي ـ وهو ما 

قابتال، × وافق نفس األمر ـ وعادٌي ووصلي وهو ما وصل عن المعصوم

ونه  زوا فيه الخطأ عادة، ولن الشارع ولهل الل ة والعرف يسم  ولم يجو 

علمال، وإن الظن ما كان باالجتهاد واالستنباط بدون الرواية، ولن  األخذ 

 بالرواية ال ُيسم ی ظنال.

عون األحاديث  الراب : لی لربعة انواع: صحيأ، إلن المجتهدين ينو 

قق وضعيف، واألخب ن، ومو  س   لی: صحيأ وضعيف.إعونه اري ون ينو  وح 

رون: الصحيأ بما رواه االمامي العدل  والخامر: لن المجتهدين يفس 

 ×.الققة عن مقله إلی المعصوم

والحسن ما كان رواته لو لحدهم إمامي ال ممدوحال غير منصوم عليه 
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 بالتوقيق.

قق ما كان لحدهم موققال غير امامي.  والمو 

 والضعيف ما عداه.

اريون يفس رون الصحيأ بما صأ  عن المعصوم وقبت، ومراتب واألخب

الصحة مختلفة: فتارة بالتواتر، وتارة بأخبار اآلحاد المحفوفة بالقرائن 

التي تشهد بصحة الخبر كمطابقته القرآن واالجماع، لو اعتضاده بأحاديث 

له الشيخ اُخر ، لو غير ذل غ من القرائن التي توجب العلم، كما فص 

 لو كان الحديث من األصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة.وغيره، 

 .والضعيف ماعدا ذلغ

لن المجتهدين يحصرون الرعية علی صنفين: مجتهٌد ومقل د،  السادر:

وال مجتهد × واألخباريون يقولون: إن  الرعية كلهم مقل دون للمعصوم

 لصالل ومنه الراجأ.

لم في زمن ال يبة بطريق لن المجتهدين يقولون: إن  طلب الع الساب :

ولو بالوسائط وان × االجتهاد، وفي زمن الحضور باألخذ من المعصوم

قون فيما بين زمان ال يبة والحضور.  لمكن، واالخباري ون ال يفر 

زون ألحدف الفتيا وتول ی القضاء إال   ال امن: لن المجتهدين ال يجو 

زون متابعة غير المجتهد، و ة، وال يجو  األخباري ون يمنعون المجتهد خاص 

لع علی  ^ة الراو  ألحاديث لهل البيتغ ويقولون بمتابعمن ذل المط 

زون متابعة المجتهد في قول لو عمل لم يرد به لقر من  لحكامهم، وال يجو 

 لهل العصمة.

مون العالم  التاس : ي، إلن المجتهدين يقس  لی المجتهد المطلق والمتجز 
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واألخباريون يقولون: إن ه واحٌد وهو المتجزي، وهو العالم ببعض األحكام 

لع علی جميع الروايات  بطريق الرواية دون بعض، وهو الذي لم يط 

، ولكنه ×الموجبة للعلم، ولن ه ال عالم مطلقال بجميع األحكام غير المعصوم

 مقوٌل بالتشكيغ، فقوي  وضعيف.

لن  المجتهدين يقولون: إن ه ال يبلغ لحٌد رتبة الفتو  ومعرفة  لعاشر:ا

الحديث اال  من عرف المقدمات الستة وهي الكالم واألصول والنحو 

والصرف ول ة العرب والمنطق، واألصول األربعة وهي الكتاب والسنة 

واالجماع ودليل العقل، واألخباري ون اليشترطون غير معرفة ل ة العرب 

مسائل النحو والتصريف، بل ربما منع بعضهم من اشتراط النحو  وبعض

 والتصريف مطلقال.

حون اال   والحادي عشر: لن األخباريين عند تعارض األخبار ال يرج 

لدن لهل الذكر سالم ع عليهم التي ذكرها القواعد الممهدة من  باعتبار

 ، ومع فقدها:«الكافي»ققة االسالم في ديباجة 

 «.غلْرجه حتی تلقی إمام× :»خبار يتوقف كما قالبعض األ يفف

 ×:وفي بعضها: يعمل بالتخيير ويأخذ ما شاء من باب التسليم، كما قال

 «.غباي هما لخذت من باب التسليم وسع»

ا المجتهدون فتأويالتهم االجتهادية ال تنحصر في عدد... ولم 
1
ولكن  

المطلقال، بل علی بعض الوجوه
 ر في محل ه.المعتبرة عندهم علی ما قر   2

زون ألحدف لخذ العمل بشيء من  ال اني عشر: لن المجتهدين ال يجو 

                                                           
 . كله غير مقروءة في المصدر.1
 . في المصدر )الوجوهات(.2
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األحكام لمن عرف الحكم بطريق الرواية تعينال، ما لم يبلغ مرتبة 

لو كان عنده االجتهاد، وال يُسمی هذا عالمال وال فقيهال بل متعلمال ومقل دال و

غ ما للف حديث، بل يجب عليه الرجوع إلی رل  المجتهد وظن ه، ويتر

 علمه من األخبار.

مل العامي ا األخباريون ]فإن هم[ يقولون بالجواز، بل يوجبون عولم  

واحدال، اذا كان نائبال عن المعصوم، وكان  [بالحديث ولو كان ]رواية

زون له الرجوع صريأ الداللة، واليكون معارضال بمقله، وال  إلی يجو 

 المجتهد.

زون العمل باألحاديث التي تحتمل  ال الث عشر: لن  المجتهدين يجو 

وجوهال، يكون بعض وجوهها لوجه، وكذا اآليات، واالخباريون ال 

زون ذل غ، بل اليعملون إال  باألحاديث الصريحة واآليات الظاهرة يجو 

غير
1
 ، والمتشابهات عندهم ال يجوز العمل بها.ةالمتشاب 

لن المجتهدين يقولون: إن ه متی مات المجتهد، يبطل  الراب  عشر:

تقليده وفتواه، ولن  قول الميت كالميت، واألخباريون يقولون: إن الحق  ال 

 يت ي ر بالحياة والموت.

زون األخذ ب لن   الخامر عشر: ظواهر القرآن من غير المجتهدين يجو 

ي  المتن، وقد موافقة الحديث، بل هو لولی من األخذ بالحديث، ألن ه قطع

يكون قطعيا الداللة، بخالف الخبرل فإنه ال يكون قطعي  المتن، وقد ال 

 يكون قطعي  الداللة.

زون األخذ بظواهر القرآن إال  بما ورد تفسيره  ن ال يجو  واألخباريو 

                                                           
 . في األصل: ال ير.1
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لو ما وافق لحاديقهم معل لين بأن ه: )ال يعرف القرآن إال  من خوطب  ^عنهم

 به(.

 المجتهدين يعتقدون لن  المجتهد إذا لصاب فلهلن   السادر عشر:

ه، ويروون  ه، وإن لخطأ فله لجٌر لكد  لجران: ]لجٌر[ لصابته ولجٌر ل كد 

 .|غ حديقال عن النبيبذل

واألخباريون يقولون: بل هو مأقوم علی كل  حال، ألن ه إن لصاب 

بها فليس الحق  فقد حكم دون علم من ع إذا لخذه ب ير رواية، وإن لخذه 

 هذا إجتهادال، وإن لخطأ فقد كذب علی ع تعالی.

 إلیلن  المجتهدين يقولون: إن  األمور اقنان بالنسبة  الساب  عشر:

 المجتهد:

ا لمٌر خفي دليله،  ا لمٌر واضأ دليلُه ولو ظنال، صأ  االخبار به، وإم  فإم 

صأ  االخبار باألصل في نفس احكامه تعالی وال يجب الوقوف 

 حتياط.واال

واالخباريون يقولون بان األمور قالقة بالنسبة إلی غير المعصوم: لمٌر 

، فمن لخذ غبي ن رشده فيت بع، ولمٌر بي ن غي ه فيجتنب، وشبهات بين ذل

مات وهل  من حيث ال يعلم. غبالشبهات ارتكب المحر 

 في كل  مسألة واجب. ^فاالحتياط في ما لم يرد فيه نم  عنهم

 المجتهدين يقولون بصحة لخذ العقائد من لدلة لن   ال امن عشر:

زون  المتكلمين من غير موافقة للقرآن والحديث، واألخباريون ال يجو 

 .غذل

لن  المجتهدين يقولون بصحة لخذ قواعد لدلة الفقه من  التاس  عشر:
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زون ذل ، بل يوجبون االقتصار غقواعد األصول، واألخباري ون ال يجو 

 قار واألخبار.علی ما تدل  عليه األ

زون لخذ العقائد من القرآن والحديث،  العشرون: لن  المجتهدين ال يجو 

بل ربما منع بعضهم لخذ مسائل لصول الفقه من الحديث إذا كان بطريق 

اآلحاد، الشتراطهم في األصول القطع، وخبر الواحد ال يفيده، 

 واألخباريون يقولون بعكسه.

زون االختالف في المسائل لن المجتهدين ي الحادي والعشرون: جو 

قون من يقول بخالف الحق  في  الشرعية باالجتهادات الظني ة وال يفس 

ز إمسائل الفروع، حيث  ن مناط االحكام عندهم الظن، فك ل منهم يجو 

 صواب اآلخر مع ظن لن ه مخط .

قون من قال بخالف الحق   زون االختالف، ويفس  واألخباري ون ال يجو 

ا إذا كان باعتبار اختالف فهم األخبار  اذا كان عن استنباط واجتهاد، ولم 

كفهم بعضهم لن ها واردة مورد الحق  و اآلخر لن ها واردة مورد التقي ة، وإن 

والتحر   في كل لم يعلم بالمعارض، لو لن افهامهم اختلفت بعد بذل الجهد 

منهما في فهمها، وجزم كل من القائلين بما فهم، فهذا معذور، ألن ه إن ما 

 لخذ بالحديث ولكنه غفل عن معناه، وال افل معذور مادام غافالل.

زون العمل بالبراءة  ال اني والعشرون: لن  األخباريين ال يجو 

األصلية...
1
تابة القرآن، ومنه فعل وجودي  كنفي مس  الُمِحدث األص ر ك 

وال في نفي حكم وضعي كنفي نقض الخار  من غير السبيلين مقالل، 

زون العمل بها في نفي وجوب فعل وجودي، كنفي وجوب صالة  ويجو 

                                                           
 . كلمة غير مقروءة في األصل.1
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من لن   ^الوتر ال من حيث لصالة البراءة نفسها، بل لما استفاض منهم

ب  ع علمه عن العباد فهو»و« الناس في سعة ما لم يعلموا» ج   ما ح 

 «.موضوع عنهم

زون العمل بها مطلقال.  والمجتهدون يجو 

زون الترجيأ بالبراءة  ال الث والعشرون: لن  األخباريين ال يجو 

زونه.  األصلية عند تعارض األخبار، ولكقر المجتهدين يجو 

زون تحق قه  الراب  والعشرون: لن  المجتهدين يعملون باالجماع، ويجو 

زون تحققه.في برهان متأخر  الفقهاء ليضال   ، واألخباري ون ال يجو 

لن  المجتهدين يقولون بأن  األصل في األشياء  الخامر والعشرون:

رت في محل ها، واألخباريون ال  الباحةل ل دلة ]التي[ دعتهم اليه كما قر 

يقولون به، بل يتوقفون فيما لم يرد فيه نٌم بجوازهل ألن  األمور عندهم 

.  قالقة كما مر 

لن  األخباريين يعتقدون بصحة األخبار المدون ة  لعشرون:السادر وا

ا متواترة، لو  في الكتب األربعة، إال  ما نم  علی ضعفه، ألن ها إم 

ح به غير واحد  ^مستفيضة، لو معلومة النسبة إلی لهل العصمة كما صر 

 منهم، والمجتهدون ال يقولون به.

زون ال الساب  والعشرون: عمل باالستصحاب إال  لن  األخباريين ال يجو 

اذا »و« كل  شي طاهر حتی تعلم لنه قذر»فيما دل  عليه النم، مقل: 

ا بعده حت ی تعلم ان   أت فالتتوض  ونحوهما، ووافقهم في « غ لحدقتتوض 

 هذا بعض بعض المجتهدين.

ا   كقر المجتهدين فعندهم لن ه حجة مطلقال.لولم 
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الوجوه متداخلة، وفي كقير منها نت خبير بأن  اكقر هذه ل]لقول[: و

 اشكال كما ال يخفی وجهه علی الخبير اللبيب.

ال  لن  لقواها ما نقلناه، فقس إوذكروا ليضال وجوهال اُخر في بيان الفرق، 

 عليها األضعف، فان  القوي يشهد بالضعيف كما تشهد الشجرة عن التمرة.

 

 فريدتان:

قد يراد لذاته، فال يكون له غاية وراء ذاته، كالعلوم  ءلن  الشي األولی:

مي ة، وقد يراد ل يره، فيكون ذلغ ال ير غاية له.  الِحك 

ال ير ليضال ال يخلو من غذلقم إن  المآل في 
1
لن  إلیاألمرين، وهكذا  

غ األمر هو ال اية الذاتية، لی لمر يراد لذاته، فيكون ذلإ یينته

سطات بينه  ض، ولم  والمتو  ر  ا كان في هذا وبين ذي ال اية غايات بالع 

العلم يبحث عن لدلة الفقه وكيفي ة استنباط االحكام الشرعية منها، كانت 

العلم الفقه، وان كان ال رض وال اية المطلوبة من الفقه تحصيل  ةغاي

العمل، المقصود منه تحصل السعادة األبدية، والفوز بالمراتب
2
الرفيعة،  

 العلي ة، والتخل م عن الشقاوة السرمدية.والدرجات 

األقر من حيث لن ه متحٌد  لن ه إذا ترت ب علی فعل لقٌر، فذلغ وال انية:

غبذل
3
ی فائدة له، ومن حيث لن ه علی طرف الفعل   و قمرة له، يسم 

ات، ومختلفتان  ونهايته ُيسم ی غاية له. فال اية والفائدة متحدتان بالذ 

 باالعتبار.

                                                           
 . في المصدر )عن(.1
 المراتب(.. في المصدر )علی 2
 غ(.. في المصدر )لذل3
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 األقر المسم ی بهذين السمين:غ وذل

الفاعل  إلیذلغ بالنسبة  يإن كان سببال لقدام الفاعل علی فعله، ُسم  

لی فعله عل ه غائية، فال رض والعل ة ال ائية إغرضال ومقصودال، وبالنسبة 

 ليضال متحدان بالذات، ومختلفان باالعتبار.

 وان لم يكن سببال لالقدام، كان فائدة وغايةل فقط.

نسبة بين ال اية والعل ة ال ائي ة العموم من وجه، لجواز الخطأ في وال

ْعُل غير ال اية عل ة غائي ة، واأل مان االفعال االعتقاد، وج  ن يع  وال 

ان إاالختياري ة وغيرها، بخالف القانيي ن ف لبن هما مختص  االفعا
1
 

تياري ة بتعميمها كاألولين، ال االخه يقول ن  إف ،االختياري ة، خالفال لبعضف 

المتحق ق في المبادئ البعيدة، وان انتفت ة باعتبار الشعور واالضطراري  

ح به الفاضل الالهيجي في  ،من المبادئ القريبة  «گوهر المراد»كما صر 

 حيث قال:

فعال طبيعي ة را كه مباد  قريبه آنها طبايع عديمة الشعورند لجميع »

آقار صور معدني ة، وافعال قوا  مانند احراق نار، وتبريد ماء، ومانند 

است، كه وجود   هايي است كه متصور ومعقول مبادنباتيه علل غائيه

طبايع مستند است به آنها، چه علت غائي ة الزم نيست كه متصور مباد  

 .«قريبه باشد، بلكه همين كه مقصود علل بعيده باشد كافی است

 مستدلين:فعال ع تعالی، لونفت األشاعرة القانيين في 

العباد، بناءل علی  إلیبلزوم االستكمال، ولو كانت المنفعة راجعة  تارًم:

اليهم، ألن ة إن كانت منفعة له تعالی  هذه المنفعة الواصلة إلینقلهم الكالم 

                                                           
 . في المصدر )علی األفعال(.1
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ر عنها سي ما بالنسبة إليه تعالی.  يلزم االستكمال، وإال  يلزم الل وي ة المحر 

تعالیل ألن  ال رض ما كان داعيال  بلزوم النقض في فاعليته وتارًم:

لقدام الفاعل علی فعله، فلو دعا ع تعالی إلی
1
فعله داع، يلزم النقض  

ال كبيرال.  في فاعليته، تعالی ع عن هذين علو 

 والجواب عنهما واضأ:

فبأن  المحب ة غير الحاجة، وجميع ما يصدر عنه تعالی صادٌر  أّما أوالً:

ة، كما يدل  عليه الخبر الشريف علی ما يأتی، فإنه  عن محب ة ال عن حاج 

كنت حافظال  إذاغ لال تر  ان   ، «احتجتُ »ال  «لحببتُ »ذكر فيه لفظ 

محب ال الستماع  غت لن تقرلها في بعض األوقات لكونلسورة يس، فأحبب

، مع قطع النظر عن ترتب القواب المتعل ق بهاغقرآن من نفسصوت ال
2
 ،

 وال يلزم فيها احتيا  وال استكمال لوجب.

فبأن ه بعد وجود المصلحة المقتضية اليجاد الفعل، يجب  وأّما  انياً:

علی الفاعل ايجاده ال باعتبار حاجة الفاعل اليه، بل باعتبار عدم جواز 

ر، ألن ه بعد ترجيأ جانب الفعل، اذا لم صدور القبيأ عن الفاعل المختا

ا ترجيأ المرجوح علی الراجأ، لو ترجيحه عليه.  يوجد يلزم: إم 

وكالهما محال
3

، والدخل لهما في االستكمال واالحتيا  بوجه، وهي 

لی المصلحة المقتضي ة لطرف االيجاد علی العدم، بقول...إتقلب الكالم 
4
 

 وليست بمجعولة عندنا.

                                                           
 . في المصدر )علی(.1
 . في المصدر )عليها(.2
 . في الصدر )محاالن(.3
 . كذا في األصل.4
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بر.وليس   المقام مقام تفصيل الكالم في لمقال هذه المطالب، فتد 

فيما ذكره بعضهم من لن  الكمال إن ما هو القدرة الذاتية علی  وأّما  ال اً:

ايكال الفوائد و الفيوضات إلی
1
مستحقي ها ال اليصاالت، فان  القدرة علی  

لزما  واالرزاقات وانايجاد ال ير وإرزاقهم، هو الكمال ال االيجادات 

اق من جانب المقدور والمرزوق من قحعليه، نعم مع االستعداد واالست

ل كما ال يخفی، ويدل  علی المختار ليضال ظواهر  غير مانع، وفيه تأم 

﴾، َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإلِنَر إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ بعض اآليات كقوله تعالی: ﴿

كنُت كنزال »، وقوله: «غلوالغ لما خلقُت االفال»وبعض األخبار كقوله: 

غيرها من  إلی ،«لقُت الخلق  لكی اُعرففخببُت لن لعرف حمخفي ال فأ

وال يجب تأويلها ليكون المراد  ،مارضاآليات واألخبار الواردة في هذا الم

كل م الناس »ظهار ما يناسب األفهام الخاصة علی مقتضی قولهم: إمنها 

المراد منها بيان الفايدة وال اية مقالل لو غيرهما ، لو «علی قدر عقولهم

ض كما وقع عن األشاعرة اعتمادال  ر  ا يناسب عدم العل ة ال ائي ة وال   مم 

سهالة منهم علی لن ه بعدعلی لدلتهم الفاسدة، واتضادال 
2
نظارالصحيحة األ 

رفها عن ظاهرها، صخالف ما تدل  هي عليه، يجب فكار الدقيقة علیواأل

ار المنحرفة، كاألنظار الفاسدة واالف غرفت من عدم استقامة تللما ع

 والحمُد هلل لوالل وآخرال.

ق، علی يد لضعف األناسييي، ابيين وراق، بتأييد  ]الـ[ قادر الخال  تمت األ

 .1256ربيع المولود  25محمد علي الحسيني رضا القزويني، 
 

                                                           
 . في المصدر )علی(.1
 . كذا في األصل.2
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 هاي نشرتازه

 مهدي جعفري            
 

 
 انير المجتددين في علم االصول

تحقيق: /  1تأليف: مولي محمد مهدي نراقي

مركز  ]و[ السالمي ةمركز العلوم و الققافة 

: بوستان  ]قم[ -احياء التراث السالمي . 

 1432ش /  1390چاپ دوم :  –كتاب. 

شمارگان:  –م .  1088 ]  2[ -ق. 

مقوايي [عربي / وزيري  –نسخه .  1200

تومان  12000بهاي دوره:  –. ]سخت

داراي فهرست نويسي كتابخانه ملي ايران [

 ]و شماره شابغ

از آقار قلمي محقق فاضل، مولي محمد مهدي نراقي اين كتاب يكي 

. ق( است كه مركز احياء التراث السالمي به يه 1209)متوفاي 

تحقيق آن همت گمارد و براي نخستين بار در زمره مجموعه آقار 

فاضلين نراقيين )مولي محمد مهدي و مولي احمد( به چاپ رسيد كه به 

 1382كه در شهر قم در سال مناسبت گنگرة يادبود اين دو بزرگوار 

 ق برپا گشت، عرضه شد. 1424ش / 

، «محقق نراقي»مرحوم مولي محمد مهدي نراقي كه از او به 

شود و فرزندش مولي احمد تعبير مي« نراقي اول»و « عالمه نراقي»
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گردد، از تعبير مي« نراقي قاني»و « فاضل نراقي»كه از او به 

دوازدهم و اوائل قرن سيزدهم  بزرگان علماي شيعه در اواخر قرن

 هستند.

محقق نراقي به سبب گستردگي اطالعاتش در شعب مختلف ديني و 

اش از اقران خود ممتاز است. او در اكقر جايگاه علمي و اجتماعي

اي ذوفنون است. مرحوم خوانساري در علوم و فنون اسالمي عالمه

عالم  ( از اين34)ذيل شرح حال نراقي / م « روضات الجنات»

 كند:بزرگ چنين ياد مي

العالم البارع، و الفاضل الجامع، قدوة خيل اهل العلم بفهمه 

 ذر الكاشاني النراقي...االشراقي، موالنا مهدي بن ابي

 1218و محقق رجايي، مرحوم ميرزا محمد حسن زنوزي )متوفاي 

)م « ةالجنرياض »ق( كه از معاصرين عالمه نراقي است در كتاب 

 نگارد:چنين مي( 24

ل  المولی الجليل محمد مهدي بن ابي ذر  الكاشاني النراقي. كان عالما

رال بحفاضالل صالحال جليالل مدققال ققةل عدالل قبتال ضبطال متضل عال نحريرال مت

فقيهال حكيمال متكل مال مهندسال معاصرال، ماهرال في اكقر العلوم و الفنون و 

غيرها من الملل و الديان. و كان جليل القدر، الكتب، اسالمي ة كانت ام 

د التحرير  عظيم الشأن، كريم االخالق، حسن اآلداب، كقير التأليف، جي 

 و التعبير، له مؤلفات كقيرة لطيفة.

هاي علميه اصفهان و بعد در كربال و نجف به محقق نراقي در حوزه

رد كه تحصيل علوم پرداخت. او در مدت تحصيل از هفت استاد بهره ب

 ناميده است. ةسبعهايش آنان را كواكب فرزند او در يكي از اجازه
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مولي اسماعيل خواجوئي، شيخ محمد بن حكيم حا  محمد زمان، 

بهبهاني، شيخ يوسف بحراني  شيخ محمد هرندي استاد الكل وحيد

و شيخ محمد فتوني )م  «حدائق الناضرة»صاحب كتاب گرانسنگ 

 بشمارند. ق( از زمره اساتيد او 1183

محقق نراقي پس از فراغت از تحصيل به وطن خود كاشان بازگشت 

و در آنجا مركزي علمي بنا نهاد و شاگرداني را از جمله فرزندش 

معرا  »و « عوائد االيام»، «الشيعةمستند »فاضل نراقي صاحب كتاب 

 تربيت نمود.« السعادة

انديشه متصوفانه از دوران محقق نراقي مصادف با ظهور و بروز 

گري از طرف ديگر بود. اين عالم بزرگوار طرفي و غائلة اخباري

نسبت به هر دوي اين اتفاق مسئوالنه برخورد نمود و تأليفاتي را از 

 خود بر جاي نهاد.

لوامع االحكام في فقه از: اندهاي او در علم فقه عبارتكتاب

في  ة، التحفة الرضويةيعفي احكام الشر ةاالسالم، معتمد الشيعشريعة

ار، انيس الحجا ، المناسغ المكي   و رسالة في  ةالمسائل الديني ة، انيس التج 

 .ةصالة الجمع

 ةتجريد االصول، جامعهاي در اصول فقه اين بزرگوار كتاب

االجماع و كتاب حاضر را به نگارش در آورده االصول و رسالة في 

 است.

جامع االفكار، قرة العيون،  د از:انعبارت در حكمت و كالمآقار و  

ة الكلمات الوجيز ،االلهي ة فی الحکمة المتعالية اللمعة ة،اللمعات العرشي

، انيس الحكماء، انيس الموحدين، شرح الشفاء و فی الحکمة االلهي ة



   1390 پاييز/  10 شماره/ياصول يهافصلنامه پژوهش    190

 

 الشهاب القاقب.

: المستقصي، اند ازعبارت ئتيدر رياضيات و هدر آقار و  

ل اي در سينوس، رسالهح تحرير اكر قادزاالشكال، شر، توضيأ المحص 

 در حساب. ايعقود االنامل و رسالهعلم 

ها  جامع السعادات و جامع المواعظ و در در اخالق و مواعظ کتاب

مصائب اهل بيت عصمت و طهارت، كتاب محرق القلوب را نگاشته 

 است.

سبب تأليف اين  «انيس المجتهدين» محقق نراقي در مقدمه كتاب

 كند: مجموعه و معرفي مباحث آن را چنين ياد مي

در علو مرتبة علم اصول و جايگاه رفيع آن هيچ شكي وجود ندارد... 

چرا كه مباحث شرعي بر آن پايه قرار دارد و مسائل فرعي دين بي 

باشد و آنچه كه در حصول اجتهاد نقش بسزايي دارد، نياز از آن نمي

 علم اصول است.

من بعد از تأمل در باب مسائل اين علم و اعمان نظر در داليل آن »

بر فوائدي دست يافتم كه كتب اكقر علما از آن تهي بود و بر قواعد 

مهمي دست يافتم كه جز صاحبان فكر و افرادي با هوش سرشار بدان 

 «.توان دست يافتن نداشتند...

ت دارد، اين همانگونه كه محقق نراقي در مقدمه كتاب بدان اشار

 كتاب بر پن  مبحث مشتمل است:

بحث اول در مقدمات كه شامل سه باب است: باب اول در احوال 

علم اصول، باب دوم در مبادي ل وية آن و باب سوم در مبادي احكام 

 علم اصول.
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بحث دوم در ادله شرعيه كه مشتمل بر پن  باب است: باب اول در 

اجماع، باب چهارم در ادلة  كتاب، باب دوم در سنت، باب سوم در

 عقليه و باب پنجم در قياس.

بحث سوم در مشتركات كتاب و سنت كه در بر گيرندة هفت باب 

است: باب اول در امر و نهي، باب دوم در عام و خام، باب سوم در 

مطلق و مقي د، باب چهارم در مجمل و مبي ن، باب پنجم در ظاهر و 

ل، باب ششم در منطوق و مفهو  م، و باب هفتم در نسخ.موو 

بحث چهارم در اجتهاد و تقليد است كه در دو باب اجتهاد و تقليد 

 تنظيم يافته است.

 بحث پنجم هم در تعادل و تراجيأ است.

نسخه خطي از كتاب، كار خود را  15محققين اين اقر با شناسايي 

در تقويم نصوم بر اساس دو نسخه خطي موجود در كتابخانه مرحوم 

اند كه قرار داده 10256و  379هاي به شمارهنجفي  مرعشي عآية

نسخه اول به زعم محققين از بهترين نسخ خطي است كه به خط علي 

ق تحرير آن به  1186نقي بزاز و به امر مؤلف در پنجم شوال سال 

پايان رسيده است. از امتيازات اين نسخه، تصحيأ آن با نسخة مؤلف 

ر مقابله گرديده و در آخر مجددال به امر است و با چهار نسخه ديگ

مؤلف به واسطه محمد بن حا  طالب طاهرآبادي )از شاگردان مؤلف( 

 تصحيأ شده است.

ع ع جليلي، شيخ غالمرضا نقي و شيخ وليحج  اسالم شيخ نعمت

 اند.ن اقر را بر عهده داشتهيق ايقرباني، تحق
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 االصولية في فقه االمامّيةالمعجم التطبيقي للقواعد 
 

تنظيم: محمد حسن رباني بيرجندي، ارجاع: 

محمد تقي باقر زاده مشكي باف، اشراف: 

: بوستان كتاب /  ]قم[ -علي علمي اردبيلي. 

فرع  –تحقيق: مكتب االعالم االسالمي 

ش /  1388چاپ اول:  –خراسان رضوي. 

    5 –ق.  1430

: 3م،    604: 2م،    614: 1  

 472: 5م و    464: 4م،    536

.  ]مقوائي سخت[عربي / وزيري  –نسخه .  1200شمارگان :  –م. 

فهرست نويسي كتابخانه ملي  يدارا [تومان.  15000بهاي دوره:  –

 ] شابغايران و شماره 

در معرفي اين اقر معاون پژوهشي دفتر تبلي ات اسالمي خراسان 

 نگاشته است:باشي چنين رضوي آقاي حسن حكيم

دانش گرانسنگ اصول فقه به مقابه پايه و زيرساخت فقه و به عنوان 

ترين ساز و كار روشمند استنباط و اجتهاد در همه ادوار و قرون اصلي

هاي اسالمي مورد توجه عالمان شيعي بوده و هست. از نخستين دانش

به گردد تا باز مي 8گيري اين دانش كه به عصر صادقينروزهاي شكل

به جز مقطعي محدود در قرن يازدهم و دوازدهم كه با پيدايش  –امروز 

دانش اصول،  –گري و فترت علم اصول همراه بود رويكرد اخباري

همپاي فقه و دوشادوش آن مورد توجه عالمان شيعه بوده و كاربرد و 
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هاي اصولي در فرع فرع مسائل فقهي انكار ناپذير است. با ريزنگري

ا نمودار ساختن اين نقش شگرف و گاه پنهان، نيازمند اين همه، ام

بازنگري و بازخواني ميراث فقهي شيعه بوده كه جاي آن در ميان آقار 

 نمود.هاي فقهي اصولي موجود، خالي ميو پژوهش

هاي گذاري گروه مطالعات و پژوهشبدين منظور همزمان با پي

، طرح عظيم در دفتر تبلي ات اسالمي مشهد 1372اصولي به سال 

معجم كاربردي نقش علم اصول در مسائل »معجم تطبيقي علم اصول يا 

 در دستور كار قرار گرفت و مقدمات آن آغاز شد.« فقهي

هاي فقهي انتخاب و در اين موسوعه بر اساس ضوابطي كتاب

 اند از:ها عبارتمباحث اصولي آن استخرا  شده است. اين كتاب

 

 جلد اّول:

مسائل الحالل و الحرام / ابوالقاسم نجم الدين  يفشرائع االسالم  .1

 ق( 676 – 602جعفر بن الحسن )المحقق الحلي( )

 شرح المختصر / محقق حلي يفالمعتبر  .2

شرح المختصر النافع / حسن بن ابي طالبي آبي  يفكشف الرموز  .3

 ق( 672)

ارشاد االذهان الي احكام اليمان / جمال الدين ابومنصور حسن  .4

 ق( 726 – 648بن يوسف بن مطهر )عالمه حل ي( )

 / عالمه حل ي االماميةعلي مذهب  الشرعيةتحرير االحكام  .5

 الفقهاء / عالمه حلي تذكرة .6

 / عالمه حل ي احكام الشريعة يف ةمختلف الشيع .7
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 مه حل يتحقيق المذهب / عال يفمنتهي المطلب  .8

 / عالمه حل ي نهاية الحكام في معرفة األحكام .9

حل مشكالت القواعد / سيد عميد الدين عبد  يفكنز الفوائد  .10

 ق( 754 – 681المطلب بن محمد اعر  )

شرح االشكاالت القواعد / محمد بن حسن بن  يفايضاح الفوائد  .11

 يوسف ابن مطهر حل ي )فخر المحققين(

 ق( 734 – 786البيان / محمد بن مكي عاملي )شهيد اول( ) .12

ل االماميةفقه  يف الشرعيةالدروس  .13  / الشهيد او 

ل الشرعيةاحكام  يف الشيعةذكري  .14  / شهيد او 

ل /اد غاية المراد في شرح نكت االرشاد و حاشية الرش .15  شهيد او 

ل .16  الفوائد و القواعد / شهيد او 

التنقيأ الرائع لمختصر الشرائع / مقداد بن عبدع سيوري )فاضل  .17

 ق( 826مقداد( )

 فقه القرآن / فاضل مقداد يفكنز العرفان  .18

 

 جلد دوم:

 757المقتصر من شرح المختصر / احمد بن محمد بن فهد حلي ) .19

 ق( 841 –

 شرح المختصر النافع / ابن فهد حل ي يفالمهذب البارع  .20

شرح القواعد / علي بن الحسين كركي )محقق  يفجامع المقاصد  .21

 ق( 940قاني( )
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الخراجيات / محقق قاني و فاضل قطيفي و مقدس اردبيلي و  .22

 فاضل شيباني

 حقق الكركيرسائل الم .23

 ق( 965 – 911رسائل شهيد قاني / زين الدين بن علي عاملي ) .24

 شهيد قاني / ةالروضة البهي ه في شرح اللمعة الدمشقي   .25

 شرح ارشاد االذهان / شهيد قاني يفروض الجنان  .26

 سالغ األفهام الي تنقيأ شرائع االسالم / شهيد قانيم .27

 ق( 993/ محقق اردبيلي ) زبدة البيان في براهين احكام القرآن .28

 / محقق اردبيلي االذهان مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد .29

شرح شرائع االسالم / سيد محمد بن علي  يفمدارغ االحكام  .30

 ق( 1009موسوي عاملي )

 / سيد عاملي نهاية المرام في شرح مختصر شرائع االسالم .31

محمد بن حسين إحكام لحكام الدين / بهاء الدين  يفالحبل المتين  .32

 ق( 1030 – 953)شيخ بهائي( ) يعامل

 مشرق الشمسين و إكسير السعادتين / شيخ بهائي .33

سالغ االفهام الي آيات األحكام / ابو عبدع، محمد جواد كاظمي  .34

 )فاضل جواد( )متوفاي اواسط قرن يازدهم(

/ محمدتقي بن  روضة المتقين في شرح من اليحضره الفقيه .35

 ق( 1070 – 1003مقصود علي مجلسي )عالمه مجلسي( )

/ محمد باقر بن محمد مؤمن  ذخيرة المعاد في شرح االرشاد .36

 ق( 1090سبزواري )محقق سبزواري( )

 محقق سبزواري /«كفاية األحكام» بـكفاية الفقه المشتهر  .37



   1390 پاييز/  10 شماره/ياصول يهافصلنامه پژوهش    196

 

 جلد سوم:

شرح الدروس / حسين بن جمال الدين محمد  فيمشارق الشموس  .38

 ق( 1090خوانساري )محقق خوانساري( )

/ اغا جمال الدين محمد بن حسين  الروضة البهية الحواشي علي .39

 ق( 1125خوانساري )

كشف اللقام عن قواعد االحكام / بهاء الدين محمد بن حسن  .40

 ق( 1137 – 1062اصفهاني )فاضل هندي( )

شيخ يوسف بن احمد  / ةكام العترة الطاهرالحدائق الناظرة في اح .41

 ق( 1186بحراني )

 / شيخ يوسف بحراني النجفيةالدرر  .42

/ محمد باقر وحيد بهبهاني  مجمع الفائدة و البرهان ةحاشي .43

 ق( 1205 – 1117)

/ حسين بن  عيون الحقائق الناضرة في تتمة الحدائق الناظرة .44

 ق( 1216محمد آل عصفور بحراني )

/ جواد بن محمد حسيني  العالمةشرح قواعد  يف الكرامةمفتاح  .45

 ق( 1226عاملي )

 

 جلد چدارم:

/ جعفر بن خضر  كشف ال طاء عن مبهمات الشريعة القراء .46

 ق( 1228نجفي )كاشف ال طاء( )

بيان احكام الشرع بالدالئل / سيد علي  يفرياض المسائل  .47

 ق( 1231طباطبائي )
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الشرح الص ير في شرح المختصر النافع / سيد علي طباطبائي  .48

 ق( 1231 – 1161حائري)

جامع الشتات / ميرزا ابوالقاسم بن حسين جيالني قمي )ميرزاي  .49

 ق( 1232 – 1151قمي( )

 ميغنائم االيام في مسائل الحالل و الحرام / ميرزا  ق .50
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 ق( 1242المناهل / سيد محمد مجاهد طباطبائي ) .52

غنيمة المعاد في »ماة بـ سالم ةبرغاني في فقه الشيعلموسوعة ا .53

 ق( 1271)  حائر یقزوين یشرح االرشاد / محمد صالأ برغان

 

 جلد پنجم: 

 ق( 1245/ احمد بن محمد مهدي نراقي ) الشيعةمستند  .54

شرح شرائع االسالم / سيد محمد باقر بن  فيمطامع االنوار  .55

 ق( 1260محمد تقي شفتي )

 ق( 1091مفاتيأ الشرائع / محمد محسن فيض كاشاني ) .56
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 حكم  انوي در تشري  اسالمي
 

دكتر علي اكبر كالنتري / پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمي: پژوهشكده فقه و حقوق 

: بوستان كتاب )مركز چاپ و نشر ]قم[ -. 

چاپ دوم:  –قم(.  –دفتر تبلي ات اسالمي 

شمارگان :  –م.  444 –ش.  1388

وزيري  –فارسي  –نسخه .  1000

تومان.  10000بهاء:  ]مقوائي سخت[

داراي فهرست نويسي كتابخانه ملي ايران [

 ]و شماره شابغ

مطابق تقسيم بندي مشهور در فقه، احكام به دو بخش اولي و قانوي 

، « الضرر»تقسيم شده است. احكام قانوي به احکامی همچون 

 شود.اطالق می« تقيه»و « اضطرار»، «الحر »

ه ميان احكام اوليه پرداخته شده و در اين كتاب ابتدا به بيان رابط

اي شده آنگاه به تعيين مرجع تشخيم موضوعات احكام قانويه اشاره

است. بحث حكم حكومتيِ حاكم شرع و جايگاه آن در ميان احكام اوليه 

كه نظريات مختلفي در باب آن ابراز شده است  يكي از  –و قانويه 

 مسائل مهم كتاب است.

كتاب بدان پاسخ داده شده، آن است كه پرسش ديگري كه در اين 

عناوين احكام قانويه همان عناويني است كه از ابتدا براي آن 

هاي اند، از قبيل ضرر و اضطرار و مانند آن، يا اين كه عنوانبرشمرده

 ز در اين زمينه وجود دارد؟يديگري مانند بحث اهم و مهم و ... ن

اند هل سنت در اين باب كردهعالوه بر آنچه گفته شد به تحقيقاتي كه ا

 و مراجعه به آنها و مقايسه و تطبيق موارد آنها اشارتي رفته است.
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 لئالي االصول / القسم االول في مباحث االلفاظ 
 

 -سيد محمد علي علوي حسيني گرگاني . 

جلد  ]  3[ -: منشورات دار الت يير. ]قم[

م، جلد  575م، جلد دوم:  597اول: 

ش  1389چاپ اول:  –م.  604سوم: 

نسخه .  5000شمارگان:  –ق.  1431 /

جلد گالينگور / طال [عربي / وزيري  –

فهرست نويسي كتابخانه ملي [ -. ]كوب

 ]ايران و شماره شابغ دارد

اين كتاب يكدوره مباحث الفاظ علم اصول فقه است. كه بر نه  

 مرحوم محقق خراساني تنظيم يافته است. كفاية االصولكتاب مطالب 

محرم  19مؤلف محترم شروع به تأليف اين كتاب را روز يكشنبه 

جمادي القانيه سال  12ق و پايان آن را روز يكشنبه  1406الحرام سال

 اند.ق قبت نموده 1411

آراي اصوليين متأخر را مورد توجه  ،مؤلف در خالل مباحث كتاب

قرار داده است و به طرح مباني خود و بعضال نقد آراء ديگران دست 

 يازيده است.

 



 

ABSTRACT 
 

 

 

A research about "akhbare Man Balagh"  
(Traditions to whom reached) (Part 2) 

 
 
Seyyed Mahmoud hashemi shahroudi٭  

 

 

In the of Usul al-Figh following the issue of recommendatory of precaution 

(Istihbab-e Ihtiyat) and the authenticity (hujjat) of Single tradition (khabar-e wahid), 

a set of traditions (Ahadis) named “akhbar-e Man Balagh" usually are discussed. In 

the two parts of this article, more than ten dimensions of the issue (that published in 

the "No.4/5" of this journal) are discussed. We assessed the possible meanings of 

these traditions and their Fighi’s outcomes. 

The second part of the essay discusses several topics such as the realm of the 

content of these traditions; their embracement of "Makrouhat"; the point that why 

these traditions do not include the traditions which are certainly false. The position 

of decrees are based upon these traditions; Does recommendatory meaning of  

"akhbar-e Man Balagh" confine to the equivalent sense of these traditions?; do " 

akhbar-e Man Balagh" comprises sentences of a Fagih?; and at the end, we discuss 

about the outcomes of self- recommendatory of these traditions. 

 

Key Words: "akhbar-e Man Balagh", to decree according to" akhbar-e Man 

Balagh", scope of " akhbar-e Man Balagh ", the results of " akhbar-e Man Balagh 
  

                                                           
    Master jurisprudence in Howzeh of Qom ٭



4        Abstract 

 

 

The Principles of jurisprudence concerning the fixed and 

changeable traditions (Part2) 

 

Hassanali Aliakbarian٭  

 

For recognizing alteration and fixation of the rules deduced (Ahkam) from the  

traditions (Ahadis) three stages have to perform by Jurist (Faqih): In the first stage 

he has to clarify what is the primal principle (Asl) regarding the problem of 

alteration and fixation of the deduced laws (Ahkam); In the second stage he should 

try to find some evidences in favor of stability or changeability of the rules (Ahkam); 

and in the third stage he has to evaluate possible contradictions or consistency that 

the evidences might have. 

In the first part of this essay (that published in the previous issue of this journal 

"No.8") it was discussed the first stage and the first part of the second stage, so the 

rest of the issue is completed in this essay. 

 

Key Words: changeable rules, fixed rules, evidences of alteration and fixation. 
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Conditional obligation (Part 2) 

Objection to instrumentality of relational meaning 
 

Mohammad Hajj Abolghasemi٭  
 
 

One of the objections to the theory of conditional obligation is that: the 

significance of configuration is Copulative meaning therefore cannot be qualified; 

because qualification implicates independent consideration of the qualified meaning. 

Many of researchers reply to this objection. The researcher Khouie maintains that 

Copulative meaning can be considered on its own. The researcher Khorasani and 

The Esfahani argued that while Copulative meaning is relational and interconnector 

meaning consequently cannot be considered independently, but it at birth can be 

produced qualified without any problem. However, Esfahani and Imam Khomeini 

argued that connective meaning could be considered in second consideration, 

despite its original copulative and relative nature. Naeini while had accepted 

impossibility of qualified configuration, argued that qualification in conditional 

obligation has no connection to the configuration, in his eyes the qualification is due 

to the matter instead of the configuration. This article puts under scrutiny these 

approaches and their arguments verifying the first and the second approaches.   

 

Key Words: conditional obligation, copulative meaning, nominal meaning, 

independent consideration, connective consideration, matter, configuration.  
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6        Abstract 

 

 

Knowledge of the real meaning of Lawgiver’s (shari’)’s utterences 

 
Al-Seyyed Ali Hassan Matar Alhashemi٭  

 

This essay is going to prove that we can realize the real meaning of the author’s 

utterances by referring to appearance (zohur) of the text, which manifests specified 

meaning. Therefore, appearance (zohur) of the text is binding (hujjat) inherently and 

we can know real judgments of lawgiver by the means of comparing these with the 

intents of sharia's proofs. 

This is contrary to a famous idea which argue that being binding of the 

appearance (zohur) of the text is conventional and is not inherent, because it is at last 

refer to a non-certain Knowledge (zann) of the real meanings of the author’s 

utterances.   

 

Key Words: being binding, binding of the appearance, verbal indications, non-

certain indications, certain indications 
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