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 چکیده
علم اصول را از علوم  ،وجود دارد: یک دیدگاهچند دیدگاه در باب هویت علم اصول 

ها و علم اصول بر مبنای نهاد ،داند و دیدگاه دیگر علمی حقیقی. در هر دو صورتاعتباری می
و  دالالت :مالکات حقیقی نهاده شده است. به نظر نویسنده مسائل علم اصول از سه بخش

فات ظیتو و  ،(تعادالت و ترجیحات ،متمم آن)به همراه احتجاجات و تنجیزات  ،اکتشافات
 در هیچکدام از اینها موضوع و محمول و رابطۀ اعتباری وجود ندارد.که  تشکیل شده است

 
 واژگان کلیدی:

 اریاتولی، اعتبحقیقی بودن علم اصول، اعتباری بودن علم اصول، مالک تمایز مسائل اص
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 مقدمه
علم اصول را به علوم  ،یک دیدگاه در باب هویت علم اصول چند دیدگاه وجود دارد.

تبیین اعتبارات و بخشی از تحّوالت این نظریه از سّکاکی تا نظریه عالمه  کند.اعتباری الحاق می
توضیح داده شده است. در باب اعتبار،  1«شرح و نقد نظریه اعتباریات» در مقاله طباطبایی

ها و نقدهای تحقیقهم فلسفه و هم دیگر علوم و از آن جمله اصول فقه از گذشته تا حال 
اند. تاکنون چندین مرحله برای اعتبارات پدید آمده است. در فلسفه غرب نیز ای داشتهگسترده

تر شد. بحث طرف برجستهبویژه از زمان کانت به این و ارات از گذشته دور مطرح بودمسأله اعتب
جه بحث ایم. نتیآورده ای است که بخشی از آن را در گفتاری جداگانهبحث پر دامنه ،از اعتبار
خص تیجه درست باشد مشایم در این مقاله گزارش خواهد شد. اگر نای که بدان رسیدهبه شیوه

ر هایی که دها و سنجشنتیجه بررسی .اعتباری است یا حقیقی ،علم اصول که خواهد شد
 ست:ا ایم ایندست آوردهشناسایی اعتبار به

نتیجه  نما را به ای ،مفاهیم اعتباری نداریم. این دیدگاه در علم اصول فقه ،در مابعدطبیعت 
حقیقی بودن عناصرعلم اصول، علم اصول نیز اعتباری نبوده و از جمله  به دلیل رسانده است که

 آید.علوم حقیقی به شمار می

 نسبت میان مفاهیم فلسفی و علم اصول فقه

 ود دارد:وجدو دیدگاه در تقسیم مفاهیم فلسفی  
رخی ب کند؛مفاهیم فلسفی را به مفاهیم ماهوی و غیرماهوی تقسیم می ،دیدگاه اول -1

ت از اند که متمایز اسها مفاهیم غیرماهوی را مفاهیم اعتباری فلسفی دانستهدیدگاه
 2اعتباری در باب اعتباریات.

                                                           
 منتشر شده است. «یاصول یهاپژوهش»مجله  نیهم 81مقاله در شماره  نیا. 1

اریات اعتب»برد از آن با عنوان هنگامی که اعتباریات را در مقابل ماهیات و مفاهیم ماهوی به کار می . عالمه طباطبایی2

از  بردیبه کار مبه عنوان مفاهیمی که الزمه قوای فعاله انسان هستند را کند و هنگامی که اعتباریات یاد می« بالمعنی االعم

یسم، مقاله رئال اصول فلسفهطباطبایی، ر. ک: )کند. استفاده می« ت عملیاعتباریا»یا « اعتباریات بالمعنی االخص»عنوان 

 (821ص  ،ششم
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ا عقلی اند ییمفاهیم اعتباری نداریم، مفاهیم یا انتزاع ،طبق دیدگاه دوم در فلسفه -2
از این دو دسته خارج نخواهند بود. این گفتار بر پایه دیدگاه دوم است که در  ض ومح

 ایم.نقادی عقل از طریق عقل به آن رسیده
 دیدگاه دوم، اگر مفهوم به تصور تعمیم یابد، مفاهیم سه دسته خواهند شد: بنابر

 شوند؛ه می)الف( مفاهیم ماهوی که از طریق ادراک عقلی یا حسی داد
 شوند؛)ب( مفاهیم انتزاعی که بر پایه مفاهیم داده شدۀ ماهوی ادراک می

)ج( مفاهیم عقلی محض که چیستی عقل در بخش معنی و گزاره بدون آن مفاهیم 
 توانند تصّور گردند. برای این ردۀ از مفاهیم گوئیم:نمی

قّرر عقل ن مفاهیم، تاند. مناط تقّرر ایمفاهیم عقلی محض بر حسب طبیعت عقل ثابت
است؛ بدین معنا که چیستی عقل بدون این مفاهیم قابل توضیح نیست و چیستی این 

اند. متناظر یمترین مفاه. این مفاهیم نهادینهباشدنمیمفاهیم نیز بدون عقل قابل توضیح 
ا ر های عقلی محض چنانکه به موازات آنها گزاره هستند،با آنها عناصر عقلی محض 

گرانه هم اکتشاف ،باشندها( هم پیشین میهمگی )= مفاهیم، عناصر و گزاره که داریم
 و عینی ]= ُابجکیتو[.

به کدام دسته از علوم تعلق دارد، آیا علم اصول از علوم اعتباری به معنای  اما علم اصول
 مشهور است یا غیر اعتباری است؟

در علوم  مندرج ،ایم، علم اصولاعتبار و حقیقت بدان رسیده بحث ای که دربرطبق نتیجه
عناصر علم اصول، موضوعات، محموالت، روابط شرطی اتصالی،  حقیقی است؛ بدین معنا که

 تعادالت و ترجیحات و سپس ،هاها، منّجزیتها، حجّیتها و تالیروابط شرطی انفصالی، مقدم
ای این معانی از ج نیستشوند و نیازی قیقی درج میهای حند که همه در مقولههستها توظیف

ر علم اصول عناصر و مفاهیم مورد استفاده د بنابراین نیازی نیست. نتقل شونددیگر به اصول فقه م
 به شمار روند. از تیرۀ اعتباریات

 پردازیم. به طور اجمال به تفسیر مبنای اعتبارات میبرای روشن شدن بحث، 
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 اری اعتبو سپس نقد نظریه تفسیر مبنای اعتبارات

ی آنها از جایگاه واقع مفاهیمی هستند که تعاریف و حدود ،مفاهیم اعتباریدانیم که می
این مفاهیم چه موضوع باشند چه محمول، چه رابطه . شوندواقعی منتقل میخود به جایگاه غیر 

 و چه تنجیز و ترجیح و ... در همه این ،و چه اطراف اتصالی یا انفصالی رابطه ،و یا جهت رابطه
تبارات شوند. بر طبق نظریۀ اعموردها از طریق انتقال تعاریف و حدود، مفاهیم اعتباری ساخته می

برای نمونه مفهوم  ؛شوندساخته می از طریق جابجایی تعاریفمفاهیم ن موردها در همۀ ای
 ت که از راه اعتبار به علم اصولدارای یک تعریف حقیقی اس ،در نظریه اعتبارات «تنجیز»

گاه بیانگر انتقال تعریف ضرورت به جای ،همچنین وجوب در مبحث احکام. انتقال یافته است
بار اعت ،ر است رابطه وجوبفاعل مختار و چیزی که مطلوب فاعل مختا بین اعتبار است.

وجوب اعتباری درست  ،بدین شیوه و یابدانتقال می حّد از جای اصلی به جای اعتباری ،گرددمی
 استحباب و ... مبنای واقعی ،ن اعتبارات در موارد وجوب، حرمتطبق مسلک عدلیه ای شود.می

ان با امکمساوق  ،جواز مبنای حرمت، امتناع است و مبنای دارند. مبنای وجوب، ضرورت است،
باری از پس علوم اعت .اندست. در اینجا، این اعتبارات طبق مبانی واقعی و حقیقی اعتبار شدها

سنخ اعتبارات در علم بیان نیستند. گرچه اعتبارات علم بیان هم پایه دارد اما پایه در علم بیان، 
نین در علوم اعتباری چ کهدر حالی پی افکنده است و از سنخ مجاز استدستگاه استعارات را 

اهیم ها به تمام معنا مفهنیست و اعتبار در آنها از سنخ مجاز نیست. پس در علوم اعتباری پای
 .[تبار در کل جایگاهی در واقع دارددهند ]= اعاعتباری را پوشش می

ی در هایبرآمده از مالک ،اعتبارات بویژه در فقه، اصول فقه و دانش اخالق ،افزون بر این
ع را ای است که ادامه حضور واقمرحله ،نوان اعتبار در نظر گرفته شدهبه ع باشند و آنچهواقع می

اعتباراتی هستند استناد  ،وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز دهد. برای نمونهنشان می
در  و شوندمصالح ملزمه راجع می های حقیقی بهمالک ،در وجوب .های حقیقییافته به مالک

 توان گفت: گردند. بدین جهت میحرمت به مصالح مانعه بازمی
  ،مصالح ملزمه، خاستگاه اعتبار وجوب است 
 مانعه، خاستگاه اعتبار حرمت است. صالحم 
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 منشأ استحباب است. ،مصالح غیرملزمه 
 منشأ کراهت است. ،مانعهمفاسد غیر 
  در جایی که تساوی است بین مصالح و مفاسد، یا اینکه بالفرض نه مصلحت وجود

 دارد نه مفسده، جواز است که در واقع حد امکان به اینجا انتقال داده شده است. 
 یابد، این اعتبار مانندوقتی حدِّ امکان از جای فلسفی به جای اعتباری انتقال می

عرض ت که مصلحت و مفسده همسا نآبیانگر  ،بیان نیست. این اعتبار اعتبارات علم
در . موجب تساوی یکدیگرند ،عرض بودنو به سبب هم ندهیچکدام ملزمه نیست ،هستند

 ،ل جائزفع. بنابراین نه حرمت دارد نه کراهت ،فعل نه وجوب دارد نه استحباباین حالت، 
تفاوت است. وقتی هیچکدام از مصلحت و مفسده در بی ،نسبت به مصلحت و مفسده

مکان از ا بیانگر انتقال تعریف ،جوازشود. باشد حکم جواز، اعتبار می فعل حضور نداشته
انکه منشأ حقیقی دارد. چن ،جای حقیقی به جای اعتباری است که در این مورد نیز اعتباری

 است. هستی و سلب ضرورت نیستیامکان در فلسفه در جایگاه خود بیانگر سلب ضرورت 
 پردازیم:اینک به تبیین مراد از حقیقی بودن علم اصول میبا این توضیح 

 معنای حقیقی بودن علم اصول

حقیقی بودن علم اصول بدین معناست که مسائل علم اصول از موضوعات، محموالت و 
گر شوند و مانند دینمیاند و به اعتبارات راجع روابط اتصالی و انفصالی حقیقی فراهم آمده

ف در تعری .اندهای واقعی نهاده شدهگیرند و بر مالکها از طریق ادله مورد بحث قرار میدانش
 :آیدایم به گزارش ذیل میدیدگاهی که به آن رسیده مطرح است.امور حقیقی چند دیدگاه 

 :تعریف امور حقیقی
هر موضوع یا محمول یا هر رابطه شرطی یا انفصالی که راجع به نفس االمر باشد 

 به نوعی، امکان کاشفیت از نفس االمر داشته باشد، واقعی یا حقیقی است.و 
 اعتباری: ،در مقابل

ای است که به خودی خود بیانگر واقع نیست، امکان موضوع یا محمول یا رابطه
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 ،تواند بیانگر واقع باشداما بالعرض می ،ر آن نیستبیان واقع هم به خودی خود د
 تواند بر مصالح ملزمه و مانعه نهاده شده باشد.چنانکه بالعرض می

استعاره  ،ترین نمونه برای اعتبار، استعاره در باب علم بیان است. طبق نظریه سّکاکیروشن
 عبارت است از:

 ؛الف: تأویل در ماهیت حقیقی
 ؛یگر برای ماهیت حقیقی ]= اعتبار مصداق تأویلی[ب: ادعای مصداق کلی د 

 ؛ج: تطبیق مصداق کلی تأویلی بر فرد خاص یا مورد خاص
 1.د: استعمال الفاظ در موضوعات تأویلی

گونه انبد ،آوردداند و در رده منطق به شمار میسّکاکی با آنکه استعاره را کردار عقلی می
 2را در شمار مجازهای لغوی قرار داده است. آن ،آورده مفتاح العلومکه در تعریف منطق در 

 اند.ها در استعاره در غیر معنای حقیقی به کار رفتهکه واژه ستا نآدلیل وی 
 ،ی نیستشناختاما این پایه از سنخ معرفت ،ای در قوه ذهنیه دارداز دیدگاه سّکاکی اّدعا پایه

معادله بین  شود و بهبلکه از تیرۀ تصرفات عقلی در مصادیق اشیاء است که از تشبیه آغاز می
ند اانگونه تصرفات از تیرۀ اعتبارات علم بیپس این .انجامدمصداق حقیقی و مصداق تأویلی می

 3و در مقابل حقائق قرار دارند.

 مفاهیم ماهوی و غیرماهویسنخ در باب  اههدیدگا

 سه دیدگاه وجود دارد: ،مفاهیم ماهوی و غیرماهوی از چه سنخ مفاهیمی هستند در اینکه
 ند.ایکسره مفاهیم حقیقی ،مفاهیم ماهوی و غیرماهوی، مفاهیم ایجابی و سلبی -1
اما نه اعتباری به  ،انداعتباری ،کل مفاهیم غیرماهوی از دیدگاه عالمه طباطبایی -2

میانجی مفاهیم ماهوی بی .مقابل معنای ماهویبلکه اعتباری به معنای  ،معنای استعاره

                                                           
و  18ص  ،شرح و نقد نظریه اعتباریاتبرای مشااهده دیدگاه ساکاکی رجوع کنید به شارح این دیدگاه در: عابدی شااهرودی، . 1

 173، ص مفتاح العلومسکاکی، 

 136سکاکی، همان، ص  .2
 156، ص مفتاح العلومسکاکی، ر.ک:  .3
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اسطه اند و به و اند، اما مفاهیم غیرماهوی از قوه ذهنیه گرفته شدهفته شدهر از خارج گ
 به خارج قابل ارجاع هستند.

ری نداریم. مفاهیم اعتبا ،از دیدگاه نویسنده در مفاهیم فلسفی حتی به این معنای اخیر -1
موقعیت آنها و تر هستندمفاهیم غیرماهوی از مفاهیم ماهوی در قوه شناخت اصیل

حقیقی بودن مفاهیم ماهوی منوط به  ،به این دلیل .تر از مفاهیم ماهوی استنهادینه
 مفاهیم اعتباریدر فلسفه اولی  ،. پس از دیدگاه سوماست این مفاهیم غیرماهوی

حقیقی هستند. گرچه مفاهیم به ماهوی و غیرماهوی تقسیم  ،مفاهیم کل و نداریم
اهوی تابع مفاهیم م ،ن نیست که مفاهیم غیرماهویآمعنای به این تقسیم اند، اما شده

مشهور  ، دیدگاهنظرترین دیدگاه به این اند. نزدیکهستند و از قوه ذهنیه حاصل شده
مفاهیمی  ؛اندت ثانی فلسفی برشمردهفالسفه است که معقوالت غیرماهوی را معقوال 

 و که اتصاف به این مفاهیم برحسب خارج است، مثل امکان، وجود، وحدت، کثرت
 در ذهن است.  آنهاض عرو و شود در خارج واقع می یمهمفا عدم. اتصاف به این

سیر آشکار باشد های آن تفتفسیر منسجمی که پایه ،در فلسفه مشهور از مبنای پیدایش این مفاهیم
های این اعتبارات یا پایه ،در دیدگاه خود در باب مفاهیم داده نشده است. عالمه طباطبایی

ین مفاهیم ها از دیدگاه مشهور دربارۀ اتبیین این پایهاز گو اینکه  ،انتزاعات را تبیین کرده است
 فاصله گرفته است.

هم  ،فبا این وص ،تر استاهیم غیرماهوی گرچه به دیدگاه مشهور نزدیکدیدگاه سوم در مف
 ،زیرا در این دیدگاه ؛هم با دیدگاه عالمه طباطبایی،دگاه مشهوِر فالسفه متفاوت استبا دی

ند. پیش ای هستمفاهیم پیش از تجربی و پیش از انتزاعی و پیش از مقایسه ،مفاهیم غیرماهوی
پیش از این که  وپیش از اینکه بتوانیم استداللی داشته باشیم  ،ای داشته باشیماز اینکه تجربه

 این مفاهیم تحقق دارند. ،عملی به نام مقایسه انجام شود

 انتزاع مفاهیمهای در نحوه تبیین پایه دیدگاه عالمه طباطبایی

اهیم های انتزاع مفدر بیان چگونگی انتزاع مفاهیم، برای تبیین پایه عالمه طباطبایی
ا مثل رنگ سپیدی ی ،وقتی ما به یک خصوصیت در خارج که استاظهار داشته  غیرماهوی
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کنیم، قوه ذهنی در آغاز فقط با صورت محسوس سیاهی و سفیدی مواجه سیاهی مراجعه می
 دهد:قوه ذهنی در باب این صورت دو کار انجام می ،ز اینکه این صورت دریافت شداست. بعد ا

علم  ،بدیلبا این ت و کنداین صورت را به یک تصور فاقد آثار خارجی تبدیل می ابتدا الف(
 آید؛حصولی به وجود می

 ،اهیاین سی»ست:ا این ،حکم .دهدحکمی انجام می ،روی این تصور تبدیل شدهسپس ب( 
ور را رود این تصست که وقتی سراغ این تصور میا رو انجام این حکم از آن. «ن سیاهی استای

 یابد. در اینجا می
. آن آید با یک فرایند دیگریهمان فرایند پدید می ،رودسپس سراغ تصور سپیدی که می

. در اینجا یابدنمی ،یابد: صورت محسوس سیاهی را در جایی که سپیدی را میتسا این ،فرایند
یک عمل ذهنی است. این نیافتن  ،با این حال ،کار نیست ،دهد که در واقعکاری انجام می

تلقی  «اهییافتن عدم سی»را  «نیافتن سیاهی»کند. سیاهی در ظرف سپیدی را یافتن تلقی می
فهوم م ،شود. به این صورتیک خطای اضطراری است که درذهن واقع می ،کند و این تلقیمی

مفهوم نیستی  .گیردبه جای یافتن می ،چون نیافتن را به خطای اضطراری ؛آیدپدید می «نیستی»
اری اعتب ،به طور مضاعف «نیستی»آید. مفهوم در پی این خطای اضطراری در ذهن پدید می

که از  مفهوم نیستیاما اعتباری است،  ،آیدکه از حکم به دست می «هستی»است. خود مفهوم 
دهد که آید دو بار اعتباری است. پس یک فعالیت انجام میتبعی و عرضی به دست می حکم

 «حکم به عدم»را  «الحکم عدم»و دیگر اینکه  ،کند با آنکه چنین نیستنیافتن را یافتن تلقی می
فته وجود ندارد. در اینجا حکمی صورت نگر  ،حکم ،گیرد با آنکه در باب گزارۀ سلبیهدر نظر می

کند. لقی میت «حکم»جای را به «نبود حکم»،قوه ذهنی ،با اینکه حکمی صورت نگرفته و است
= نسبت سلبیه د ]آینسبت است، اثبات نسبت پدید می سلِب  ،رو با اینکه در گزاره سالبهاز این

 .به طور اعتباری[

 لزوم ارجاع اعتبارات به واقعیات و استلزامات آن

رقرار بمالزمه عقلی محض در موردی اگر راه ندارد و  اعتبار ی،حث عقلابم درگفته شد که 
ال حناظر به احکام اصلی عقل است.  ،مالزمه عقلی محض ؛ زیراستاپذیر نااعتبار امکان ،باشد
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 ،و فرض دیگر آیا بین این فرض که ، این مسأله مطرح خواهد شد1اگر چیزی را فرض کردیم
به  .خواهیم داشتاین صورت یک بحث عقلی محض  کدام؟ دریا هیچ ،تعاند است یا تالزم

تعاند هست یا  ،آیا بین این اعتبار و اعتبار دیگرکه  توان پرسیدحتی در اعتبارات میرسد نظر می
مالزمه  ،باربین دو اعتآیا  که توان سؤال کردمی اّما ندستهاعتبار  ،طرفینکه درست است  .تالزم

 ،اگر در جایی این اعتبار را قرار دادیم ،بر فرض معانده واست یا معاندۀ عقلی؟ برقرار عقلی 
 عقاًل اعتبار دیگر محال است. 

 های شناخت، اختیار،رو درست است که الزم است اعتبارات از حیث قّوه این پرسش از آن
به واقعیات راجع شوند. اگر به این واقعیات ارجاع داده نشوند بود و نبودشان  ،میل، ذهن و اخالق

 شود.یکسان می
های واقعی تنها از حیث نهادها و رابطه ،بر این پایه، اگر نظریه اعتبارات را بتوان پذیرفت

 های واقع بر اعتبارات نیز حاکمرا استقرار بخشید و در این صورت، همان قانون توان آنمی
در  حتیاز این رو، شود. احکام شرط و مشروط بر اعتبارات بار می ،شوند و به این دلیلمی

 سخن ،های شرط و مشروطی به عنوان یک مالزمهها و رابطهتوان از مالزمهمحاالت بالذات، می
تعّدد آلهه        2بر طبق آیه شریفۀ  مثال یآورد. برابمیان 

توان گفت االمر تعدد آلهه تحقق ندارد، آیا میای از عقل و نفسمحال است، در هیچ مرحله
گوید چون تحقق آلهه محال است این رابطه که می             نیز

 ،وصف طرف آنها محال است با اینهای عقلی داریم که دو وجود ندارد؟ شماری از قانون
ی تالزم بین آنها عقلی، واقعی و موجود است. در اعتبارات با آنکه همه اطراف از تیرۀ رابطه

احکام و مالزمات واقعی برقرارند، لیک از آن جهت که در ُبن اعتبارات، نهادهای  ،انداعتباریات
 برای ایضاح بیشتر گوئیم: .واقعی قرار دارند

و چه نظریات  ،نظریۀ مساعدی ارائه دهند چه نتوانند ،بتوانند برای فروض امتناعی چه فالسفه

                                                           
آن  فرض و حتی فرض محال بالذات هم محال اسااتند. سااتهر غیرمتحقق الوقوع و ام که حتی اگر مصااداقی از محاالت باشااد .1

 .غیربّتی است

 .22آیه  ،. سوره انبیاء2
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 .عقل محض یک سلسله روابط امتناعی بین ممتنعات دارد ،چه نباشد و آنها متعارض باشد
بیین ت ست کها یک سلسله مالزمات دارد. کار فالسفه در مرحله عقل خاص این ،همچنین عقل

دهند:از چه روی و به چه روش بین محاالت، مالزمه برقرار است. برای وقوع این مالزمات در 
جزء  و مالصدرا در االفق المبیناند. میرداماد در هایی ارائه شدهفلسفه همچنین در کالم نظریه

های چنین رابطه ،اند. در هر صورتبه مسأله مالزمات در بین ممتنعات پرداخته اسفارنخست 
در متون  های آناند و نمونههای تالزمی از دیگر سو بین ممتنعات حاکمتعاندی از یکسو و رابطه

از  هیر باشد به انجام رسانیدن تفسیر این تاند. آنچه بر عهده اندیشمندان میدین نیز برجسته شده
 روابط است.

نیم، در عقل هست ارائه کبه هر حال اینکه ما به عنوان بشر عادی چه تفسیری از روابطی که 
ای هآورد. اگر نظریچه تالزمی[ پدید نمی ،دنها ]چه تعاندی باشهیچ دگرگونی در این رابطه

را اضطرارًا به جای  «عدم الوجدان»اند که عقل بگوید این روابط به این صورت پدید آمده
مالزمه دیده  ،عقل بین عدم علت و عدم معلول ،بر این اساس ،گرفته است «وجدان العدم»

گوید بین این دو مالزمه نیست، بلکه برای این نظریه این سؤال پیش آمده است. این نظریه نمی
چیزی نیست تا مقتضی چیزی باشد؛ در عین حال در عقل چنین رابطه شرطی  ،است که عدم

ر سشود این رابطه اضطراری است در مرحله ناظر و مفای که در آن گفته میوجود دارد. نظریه
گوید اگر علّیت و بر حسب طبیعت خود می ای داردعقل چنین رابطه ،است. در هر صورت

لی شود. این یک استنتاج عقوجوبی در کار نباشد حتی فرض هستی برای ممکنات محال می
های یز نتیجههای سلبی نگیرد از گزارههای ایجابی نتیجه ایجابی میگونه که از گزارهبدانو است 

 مثل این قیاس استثنایی:، گیردسلبی می
پدید  آنگاه ج ،نباشد (= موّلد گرما) علتی به نام الف ،در طبیعت (= حرارت) اگر برای ج

 .آیدنمی
 :دآییکی از دو نتیجه بدست می ،حال اگر قیاس استثنایی به کار گرفته شود

دهد: پس ج )= حرارت( آنگاه نتیجه می ،اگر گفتیم: لیک الف )= موّلد گرما( هست
 آید.پدید می

 دهد: پس الف، نیست یا هنوز موجود نشده است.آنگاه نتیجه می ،و اگر گفتیم: ج نیست
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چه روی  نیست از یراستی این پرسش هست: ]= با آنکه عدم، براستی چیزه در فلسفه ب
 ؟شودگونه مستلزم عدم معلول میتواند علت عدم دیگر باشد؟[ و به شیوه دیگر: عدم علت چمی

ش یک موجب پیدای ،رسد در برخی موردها عدم یک چیزکه در طبیعیات به نظر میدشوارتر این
به تفسیر  توانندها تنها میها برقرارند که نظریهمالزماتی بین عدم ،وصف شود. با اینپدیده می

 آنها بپردازند. 
بر آن نظریه نیز عالمه طباطبایی و باره دارددر این اسفارای خاص در مالصدرا نظریه

اند تفسیر ها به انجام رسیدههای غرب تفسیرهای دیگر از مالزمات بین عدمتعلیقه دارد. در فلسفه
 منظور شده است. 2نیز در تعلیقات اسفار 1نقد قّوه شناختدیگر در این مورد در جزء دوم نوشتار 

رابطه استلزامی  ،واقع تطابق داشته باشند چه تطابق نداشته باشند چه این انظار تفسیرگرانه با
 ، بلکههددهای سلبی برقرار است. در این رابطه استلزامی هیچ دگرگونی رخ نمیبین گزاره

خی بر  ،شوندها برخی موجب تعارض انظار میدهد. این دگرگونیدگرگونی در نظرها رخ می
شتر به واقع ها بیدهند تا نظریهها را استکمال میاز نظریهشوند و برخی تر موجب بهبودبخشی می

 تر گردند.نزدیک

 پایه بودن مفاهیم غیرماهوی برای مفاهیم ماهوی

ذهن کارهایی  ،توضیح داده شد نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی تبیینکه در گونه همان
، همچنین «عدم یافتِن »به  «نیافتن»: مقایسه بین سپیدی و سیاهی، تبدیِل قبیل دهد ازانجام می

هنی صورت ذ ،از این طریق .تبدیل معلوم حسی یا حضوری به معلوم حصولی فاقد خاصّیت
 ،اهیسی»و « سیاهی است ،سیاهی»دهد که حکمی صورت می،ذهن، آید. عالوه بر اینپدید می

ست و ا سلب حکم ،سلبی که در واقع دوم، ایجابی است و حکم اول، حکم«. سپیدی نیست
د، و نکاحکام ربطی و اضافات را به صورت استقاللی تصور می ،ای داردچون ذهن چنین قوه

مفاهیم  یابه"اسِت رابط" و "نیسِت رابِط" اعتباری را به مفاهیم اسمی )طبق اصطالح اصولی( 
ی ]= وجود از این تبدیل، مفهوم هستی و نیست .کندتبدیل می لی )طبق اصطالح فلسفی(استقال

                                                           
 .استتوسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در دست نشر  نقد قوه شناخت. کتاب 1

 صورت مخطوط که هنوز به چاپ نرسیده است.. نوشتاری است به 2
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های ذهن، در دیدگاه ما مسبوق به این رفت و آمدها و کنش .گیردو عدم[ در ذهن شکل می
ذهن  ،داشتن نهادهای پیشین در قوه شناخت وجود نمیایاگر  .نهادهای پیشین است

د آثار توانست سیاهی را تبدیل به مفهوم فاقتوانست از سیاهی به سپیدی مراجعه کند، نمینمی
ه آن . بر طبق دیدگاهی که ب«سیاهی است ،این سیاهی:»توانست بگویدنمی و خارجی بکند

آنگاه مفاهیم هستی، نیستی، ضرورت، امکان و دیگر مفاهیم امور  ،اگر درست باشد ،ایمرسیده
شود ی مییمفاهیم اعتباری نیستند و مفهوم نیستی مانند مفهوم هستی، بطور بالذات شناسا ،عاّمه

که  «تهس»و  «است»ی تحلیلی بر پایه عنصر و حمل اّولی و حمل شایع ذاتی و حمل در قضیه
نیز سلبی  حکم ،توان داشتشود و چنانکه حکم ایجابی میواقع می ،پیشین و غیرانتزاعی است

 توان داشت.می
ابطه ر  ،ه شناخترو است که قباًل در قو  از آن« این سیاهی است ،این سیاهی»اما اینکه چرا 

علم حصولی  ،وجود دارد و در قوه شناخت« آن»و « این» ،حملی وجود دارد و در قوه شناخت
علم حصولی به طور پیش از تجربی و پیش از استداللی و پیش از  ،هست. اگر در قوه شناخت

قوه شناخت قدرت نخواهد داشت هیچ معلوم حسی و هیچ معلوم حضوری را  ،ای نباشدمقایسه
معلوم حصولی تبدیل کند. این قوه تبدیل، مسبوق است به یک نهاد. این نهاد به طور پیشین  به

هم مفاهیم پیش از تجربی و پیش از انتزاعی و پیش  ،محض در قوه شناخت هست. در این نهاد
تواند های پیشین مطلق. بر این بنیاد است که قوه شناخت میهم گزاره ،از استداللی برقرارند

حوزه معلومات  ت را به معلومات حصولی تبدیل کند و معلومات حضوری را درمحسوسا
 به تمام معنا مفاهیم ،اگر دیدگاه سوم درست باشد این مفاهیم رو، ایناز حصولی قرار دهد. 

چنانکه  ،حقیقی هستند. آنگونه مفاهیم حقیقی که دیگر تصورات ما بستگی به این مفاهیم دارند
ره های حقیقی هستند. اگر گزاگزاره نیز اندهای تجربیه مقوم گزارههای عقلی محض کگزاره

ه تجربه امکان تحصیل گزاره از مراجعه ب ،داشتیمحقیقی پیش از تجربی و پیش از استداللی نمی
م، ربط گزاره داشته باشیم، ترکیب حملی و شرطی داشته باشی ،توانیم در تجربهبود. اینکه مینمی

هایی است که قوه شناخت به طور قبلی واجد به دلیل نهاد ،باشیم و وحدت حملی داشته
 آنهاست. 

ه تجربی و چه چ ،که بتوانند به این شیوه مابعدطبیعی ییهاهمۀ مفهوم ،بر طبق این تعریف
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یانگر موقعیتی و به نوعی ب اندمفاهیم حقیقی ،االمر امکان ارتباط داشته باشندبا نفس ،غیر تجربی
ن دلیل، به ای .دارندهایی را در نفس االمر آشکار میها و رابطهنیز نسبت؛ ندهستدر نفس االمر 

ه چ ،چه در محموالت ،چه در موضوعات، اندهمه مسائل اصول فقه برخوردار از عناصر حقیقی
ها. حجّیت و منجزیت نیز که به ها و مالزمهو چه در رابطه ،های اتصالی و انفصالیدر گزاره

 اند.ت و تنجیزات اجتهادی اختصاص دارند از محموالت حقیقیمبحث احتجاجا
وجوب و حرمت  توانمی که به چه شیوهاین است شود در این مرحله مطرح میکه سؤالی 

 ست: ا پاسخ به اجمال این؟ یا حجّیت و منجزّیت را در اصول، حقیقی دانست ،را در فقه
ئل علم اصول فقه به سه دسته تقسیم ، مسا1ایمارائه کردهطبق تعریفی که از علم اصول 

ه توان مسائل این علم را بشود که قسم دوم دارای متّمم است. با احتساب متمم قسم دوم میمی
 چهار دسته تقسیم کرد:

 دالالت و اکتشافات؛ ]= ادله اجتهادی صغروی[ -1
 احتجاجات و تنجیزات؛ ]= ادله اجتهادی کبروی[ -2
 تعادالت و ترجیحات -1
اند های عملی چهارگانه منحصر شدهادله فقاهتی که نزد مشهور در اصلتوظیفات؛ ]=  -3

 تری دارند.[و از دیدگاه این نوشته ساحت گسترده

 در هیچکدام از اینها موضوع و محمول و رابطۀ اعتباری وجود ندارد.
 به دالالت و اکتشافات ،اصول فقه در رده اول مسائلشود، دانش همانگونه که مشاهده می

و  های این عناصرقانون .پردازدنوان عنصر آلی و اکتشافگرانه برای قرارات فقهی میبه ع
مباحث الفاظ  ،د. در تعاریف دیگر اصول فقهنکنکاربردهای آنها استنباطات فقهی را تبیین می

همچنین مباحث سیرات و اجماعات جداگانه آمده و در  .انداز مباحث عقلی، متمایز شده
 اند.ادغام شده ،ه و اجماعاتمباحث حجّیت سیر 

اریف ایم به عنوان امتداد تعدر تعریفی که در بحوث اصول فقه دربارۀ این علم بدان رسیده
ی محققان، مباحث داللت متون و داللت عناصر متون با مباحث اکتشافات عقلی از طریق ادله

                                                           
 95-95، ص سنجش و اکتشافعابدی شاهرودی، ر. ک: . 1
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این رو مبحث دالالت و اند. از ی عقل و شرع در یک رده آمدهعقلی و از طریق قانون مالزمه
ث گیرد. مباحاکتشافات، همۀ نهادهایی که امکان اکتشاف قرارات فقهی را دارند در برمی

ی توانیم در متون دینی، به معانی بیانات دینی دسترسدالالت الفاظ از آن حیث که از طریق آنها می
گاهیهمان عملکرد مباحث دالالت عناصر عقلی را دارند؛ با ای ،داشته باشیم بر  ن تفاوت که آ

گاهی بر آ  در حالیکهرسد ق عناصر گفتاری به انجام میقرارات فقهی در مباحث الفاظ از طری
 تواند رسید.قرارات فقهی در مباحث عقلی از طریق عناصر عقلی به انجام می

این دانش به رده دوم مسائل خواهد پرداخت.  ،هرگاه مسائل در رده نخست به تحقق رسیدند
باید های دیگر میمرحله .دهدنخست فقط یک مرحله از اجتهاد اصول فقهی را تحقق میرده 

های اجتهاد خاص )= اجتهاد اصول فقهی( بتوان به امکان استنباط فقهی پیموده شوند تا از قانون
 رسید.

 های حجّیت و منجزّیت ادله اختصاص دارد.ی دوم به بحثرده
یله شوند یا بوسی دوم یا کنار گذاشته میبحوث ردهی نخست در بسیاری از عناصر رده

های عناصر دالالت گفتاری برخی کنار چنانکه حامل ؛گردندها، مشروط و محدود مینقادی
باشند و برخی به عنوان واجد شروط مدرکیت رو که فاقد شروط مدرکیت میشوند از آننهاده می
ا ایضاح انجام ورزد. اکنون بی به آنها استناد میگردند و مجتهد در استنباط احکام فقهتثبیت می

دن مسائل به حقیقی بو به اختصار ها در اصول فقه ها و اکتشافشده درباره جایگاه بخش داللت
 پردازیم.این بخش می

 اصول فقه مسائلبخش اول از حقیقی بودن 

ا در این هها و رابطههاا محمولن اسااات کاه موضاااوع،آمقصود از حقیقی بودن این مسائل
اند و از تیره اعتباریات نیساتند گو اینکه اگر از تیره اعتباریات باشااند مشکلی رخ بخش حقیقی

زیرا اعتبااریاات باه نهادهایی در واقع برگشااات پذیرند و از جهت آن نهادها احکام  ؛دهادنمی
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 1یابند.واقعی بر آنها ترتب می
تواند به طه الفاظ با معانی میدر شرح حقیقی بودن مسائل بخش نخست گوییم: گرچه راب

ها بر معانی به عملکرد قانون اقتران شرطی ها و گزارهاما داللت تصوری واژه ،اراده ارجاع گردد
 داللت تصدیقی .واقعیات قوه ذهن است گردد که بر آمده از)= یادآوری چند سویه( باز می

ها )و گزاره ها وبر قصد معانی از واژه منوط است به اراده فراگیر در ُبن گفتار و نوشتارآنها نیز 
داللت  داگر اراده تصدیقی در میان نباش ای که، به گونهبه معنای گسترده بر قصد معانی از متن(

یاز به ن ،بدین جهت در شماری از مسائل اصول فقه در مبحث دالالت .شودتصدیقی واقع نمی
اند هایی که در احادیث آمدهچنانکه در اثبات اطالق برای عنوان ،احراز داللت تصدیقی داریم

یت خصوصاز آن پس که هیچ  .اندنیاز به مقدمات حکمت داریم که از سنخ قضایای عقلیه
شارع عنوان  تتوان نتیجه گرفو مقدمات حکمت جریان یافته باشد می تقییدی در متن نیامده

 ست.مورد بحث را به طور مطلق اراده کرده ا
 ،خواه مسائل علم اصول فقه از سنخ اعتبارات باشد خواه از سنخ حقائق ،نهاده بر این گفته

ا ها برای نفی یهمه دیدگاه بدین جهت .هم به مالکات ،هم به ادله نیازمندیم ،در هر دو صورت
یز هی ندر احکام فق .روندباشند و سراغ مبانی میدر پی ادله می ،اثبات یک مسأله اصول فقهی

چنین است. وجوب، حرمت، جواز، استحباب و کراهت و همچنین احکام وضعیه بدون دلیل 
فی یا اثبات توانند ندر مفاهیم و احکام اخالق نیز مالکات و ادله می .پذیر نیستنداجتهادی اثبات

 را مشخص کنند.

                                                           
دارند،  داشت و چون اعتبارات )بنابر نظریه اعتبارات( نیاز به دلیلبود، نیاز به دلیل نمی. اگر اعتبار به پشتیبانی واقع نمی1

تکوین باشد چه واقع اخالق. حتی اعتبارات در مبحث استعاره نیاز گردند چه واقع هایی در واقع باز میبناگزیر به مالک

باشد؛ زیرا به دلیل دارد، گو اینکه دلیل اعتبار در استعاره از تیره ادله بر واقع نیست، بلکه از تیره ادله بر تأویل در واقع می

واقع  اند، مالک استعاره در تأویلسانیدهبه تبیین ر مفتاح العلومبویژه سکّاکی در  ،چنانکه دانشمندان علم معانی و بیان

شود رخساره شقائق است. اگر عمل تأویل به وقوع نپیوندد ادعا گنجیده شده است. بر طبق این تأویل است که ادعا می

 خواهد که همان مالک تأویل است.شود. خود عمل تأویل نیز دلیل میبدون مجوز می
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 پرسمان تفاوت دو دیدگاه

 ه دومی اعتبارات است و دیدگایهبیانگر نظر  که دیدگاه نخستگونه که مشاهده شد، همان
. فاوتندمتبا هم  باشااادهای مساااتقل از اعتبارات میبیانگر نظریه درج اصاااول فقه در دانش که

این دو دیدگاه در انظار اجتهادی از حیث نتایج چه تفاوتی را پدید اینک ساااؤال این اسااات که 
 آورند؟ می

نای دیدگاه این نظریه است که بر مب ،جهترین نتیتوان گفت: شاید مهمدر پاسخ به اختصار می
: بارتند ازعبرخی از آنها  که شوندها از مسیر اصول فقه برداشته میبسیاری از مشکل ،اعتبارات

 امتناع تعبد به ظنون از ناحیه اشکاالت وارد بر آن. و امتناع شرط متأخر، امتناع اجتماع امر و نهی
 ،ضااارورت و امکان ،اقامه شاااده این اسااات که امتناعدلیلی که در این دیدگاه بر این نظر 

 احکام شرط و مشروط و جز اینها به واقعیات اختصاص دارند و در اعتباریات جریان ندارند.
از دیدگاه دوم، چنین نیسات و احکام و واقعیات در مساائل اصول فقه نیز جریان دارند و از 

 .یابندطریق علم اصول در مسائل فقهی نیز جریان می
بر  این است که شرع ،دلیل بر عموم جریان احکام واقعیات در مساائل فقهی و اصول فقهی

که حسان و قبح عقلی در مذهب عدلیه بیانگر نهاده شاده اسات و عدل بر قانون اخالق  ،عدل
 ،چه در مسااائل و احکام فقه ،چه در مباحث علم اصااول ،بدین جهت در همه موارد آن اساات.

ردۀ فراگیر گنجیده  ها در دواین مالک .قوانین و قرارات قرار دارند نهاای حقیقی در بُ مالک
 :اندشده

 ند.هستهای قانون اخالق که بیانگر نهادهای عدل نخست: رده مالک
 د.گردنهای رده نخست، تقریر و تبیین میهای تکوین که از طریق مالکدوم: رده مالک

ر ات است بدانگونه که به اختصار بیان شد ددر دیدگاه اول که دیدگاه تقریر از طریق اعتبار 
از این رو چنانکه در دیدگاه  شوند.های واقعی ارجاع داده میهمه اعتبارات به مالک ،نهایت

توان در همچنان از دیدگاه اول می ،آوردبمیان توان از امکان، امتناع و ضرورت سخن دوم، می
سأله جمع بین حکم ظاهری و واقعی و ... از در م ،در مسأله تعبد به ظنون ،اجتماع امر و نهی

چنانکه در دیدگاه دوم برای هر مسأله و هر  ،امکان، امتناع و ضرورت سخن آورد.افزون بر این
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 یم.تهسدلیل  مندهمچنان در دیدگاه اول برای نفی و اثبات نیاز ،قضیه نیاز به دلیل داریم
دالالت  از مباحث علم اصول فقه که به دسته اولدر اینک به منظور ایضاح و تطبیق بیشتر 

 پردازیم:به ذکر چند مورد می ختصاص دارد،و اکتشافات ا
ظهور در  و ظاهر در وجوب است ،«امر»گوییم وقتی میدر مبحث اوامر رای نمونهب 

 ،چه کاشف از وجوب ،بدانیمدر وجوب  رهاظرا « امر» یک محمول حقیقی است. چهوجوب، 
تحت هر « مرا» تفاوتی بین این تعابیر نیست. ،از دیدگاه منطق اکتشاف ،و چه داّل بر وجوب

 هایدر بحث از دیگر سو .]= این خاصیت را دارد[ عنوانی که باشد کاشف از وجوب است
ل که مبنای ادله عقلی در اصو )توان گفت: طبق قانون مالزمه عقلی می هایعقلی و اکتشاف

 ،های عقلِی علِم اصولمبنای بحث هستند. م شرعیاز احکا احکام عقلی کاشف، (است فقه
 ،احکام عقلی از طریق مالزمهقانون مالزمه است. حال اگر  ،چه اکتشافی و چه احتجاجی

شود که ، آنگاه مسأله حجیت و منجزّیت احکام عقلیه مطرح میهستند از احکام شرعی کاشف
 باشند.تابع حجیت و منجزّیت قانون مالزمه عقل و شرع می

واقع  ف از یککه کاش اراده ُمْبرزه به معنای یاباشد [ ]= انشاءبه معنای اعتباری « امر»چه 
ر کلی زیرا به طو  ؛ت با کشف مفهوم هیچ تفاوتی ندارداس« امر»در عنصر  کشفی که ،است

در  کشف گردد.به تداعی معانی برمی مربوط به لفظ است نچهکشف در مرحله لفظ نیست، آ
ور ظ، از حیث فلسفی من«داللت»یا « ظهور»گوییم وقتی میمرحله ارادۀ جدی تصدیقی است.
 ؛ندکناصطالحات تفاوت می ،از حیث علوم مختلف ، گرچهاز هر دو عنوان، یک مفهوم است

یا ظهور دارد یا داللت عقلی  ،از حیث اصول فقه ،معنی آن ایجاب است ،مثاًل از حیث لغت
 بیانگر تعلق اراده است به صدور فعل از دیگری به روش اختیاری. ،مابعدطبیعت از حیث و دارد،
نظر از لغت فارسی، عربی و هر لغت دیگری، معنای صرف ،مهم است یک عنصر ابزارگانی آنچه

در هر لغتی که بیان شود بیانگر یک فعل ارادی است که این فعل ارادی  دهد.فرمان را انتقال می
یا به عنوان تعلق اراده به صدور فعل از دیگری به روش  ،که یک نظریه است به عنوان اعتبار

های های دیگر بر حسب نظریهو یا به عنوان ،یا به عنوان ابراز اراده برای تحقق فعل ،اختیاری
ها هیچ تفاوتی در اراده به عنوان یک واقع ایجاد شود. این نظریهتفسیر می ،ممکن یا محتمل

د. اراده در اینجا به عنوان یک فرمان ظاهر شده است ]= خواستۀ آن فاعِل اراده کننده نکننمی
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این فرمان به هر لفظی که تأدیه شده باشد و تحت هر دیدگاهی که مطرح  .یا فاعل فرمان دهنده[
مان بوسیله گویند این فرکند در اینکه بعضی مییک امر واقعی است؛ حال فرقی نمی ،شده باشد

ده ای باشد که از طریق فرمان آشکار شیا بیانگر اراده ،شودکه اعتبار است تکمیل می انشاء
شود ی میشود و اگر به جنبه سلبی تعلق گیرد نهاست که اگر به جنبه ایجابی تعلق گیرد امر می

 و یا اینکه بر نهاد دیگری استوار شده باشد.
ای گونه ت فرمان ازدارند تفاوتی در کاشفیهایی که ها با همه تفاوتها و نظریهاین دیدگاه

اّما چنانکه در اصول فقه تبیین شده است داللت و اکتشاف فقط مرحله اول است  .الزام ندارند
و برای رسیدن به نتیجه اصول فقهی نیاز به ورود در مرحله حجّیت یا منجزّیت داریم. در ادله 

در  .ودباید پیموده شمیدو مرحله  ،تهادییابی به نتیجه اجبرای دست و عقلی نیز چنین است
گیرد. دلیل عقلی اگر همه شروط را دارا باشد تحت قانون مالزمه عقل و شرع قرار می ،مرحله اول

ستنباط شود. این اباشد واقع مییک استنباط که اکتشاف حکم یا قرار شرعی می ،از راه مالزمه
ّوز باید توقف داشته باشد تا مجات است میهنوز در مرحله نخست که مرحله دالالت و اکتشاف

عبور به مرحله دوم ]= مرحله تنجیزات و احتجاجات[ را دریافت کند. هرگاه از طریق ادله 
اجتهاد خاص اصول فقهی یا از طریق ادله اجتهاد عام به مرحله دوم راه پیدا کرد و حجّیت و 

د جتهادی خاص یا دلیل اجتهادی عام مور تواند به عنوان دلیل امنجزّیت آن تحقق یافت آنگاه می
 استفاده قرار گیرد.

 عناصر کالمی با قوه شناخت، منطقه ممنوعه ورود نظریات منطقۀ ارتباط

خص بر متعلق به فعل اختیاری دیگر ش ارادۀیا ارادۀ مبرزه، یا  «باید»نظریاتی مانند اعتبارّیِت 
وه تفسیر و یا دیگر وج ،یا ابراز حکم قانون اخالقی از طریق گزاره یا فرمان ،ی ایجاد انگیزهپایه

گرچه برخی از آنها بیانگر واقعیت شناختاری یا واقعیت عملی اخالقی و یا واقعیت  ،امر و نهی
ی آنچه در قّوه ،اما در هنگام صدور امر و نهی یا هنگام برخورد با امر و نهی ،اندانگیختاری

گاهی پدید جامد انمی آید و به پدید آمدن انگیزه یا واکنش و یا فّعال شدن حکم اخالقمی آ
شود و در دریافت می ،. این عنصر واقعی به عنوان الزام یا تکلیف یا حّق استیک عنصر واقعی 

ی ر مبنای قّوهچه ب ،بر مبنای اعتبار تبیین گردد «باید»شود؛ چه این فهمیده می «باید»،همه موارد
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نهادی  ،تدر هر صور  «فرمان»چه بر مبنای الزام قانون اخالق و چه بر مبانی دیگر. بنابراین  میل،
برد ان نمیرا از می «باید»تفاوت تفسیرها این  و داردیا الزام را مقّرر می «باید»ای است که گونه

ر آنسوی د بیانگر یک واقع ،شود. چنانکه گزارشو در عملکرد فرمان هیچ دگرگونی را سبب نمی
ز توانند واقعیت گزارش را دگرگون سازند. نیهای متفاوت یا متباین نمیگزارش است و نظریه

کند چنانکه شناخت به طور مستقل از هر تئوری، ما را با واقعیتی در آنسوی شناخت مواجه می
ت و شناخته خالیسم یا رئالیسم یا پدیدارشناختی و ... شناهای متفاوت یا متباین در ایدهدیدگاهو 

 پذیرد.غییر نمیها تی نظریهچیستی گفتار یا زبان و عملکرد آن نیز به وسیله .دهندرا تغییر نمی
گفتار از یک سو با دستگاه شناخت و عملکرد ذهن ارتباط دارد و از دیگر سو با نیروهای 

خبار )= إت، بدین جه .از سنخ عملی اخالقیچه  ،ی دینامیکی تمایلی باشندچه از تیره ،عملی
گزارش( إنشاء، استعاره، اعتبار، باید، ابراز، افتراض، اشتراط، تنزیل، تطبیق و ... چونان 

ختیار و ی ابه شناخت و ذهن از یک سو و به قّوه ،عملکردها و آنگاه کاربردهای گفتار یا زبان
ر این، اده بی میل و قانون اخالق از دیگر سو پیوسته است و بیانگر احکام آنهاست. نهقّوه

بان را تبیین کنند؛ توانند زهای تحلیل زبانی اگر از این دستگاه چند سویه گسسته باشند نمینظریه
های فلسفی یا فلسفه علمی اگر از مفاهیم و قضایای پایه در عقل همگانی به عنوان چنانکه نظریه

 شوند.ونی کشیده میدر  توانند واقعیت را تبیین کنند و به تعارضطبیعت عقل گسسته باشند نمی
توان گفت: بخش دالالت و اکتشافات در اصول فقه و اصول اجتهاد عام، بر این پایه می 

ر ها پس از مشروط شدن به معانی ببخش واقعی است و به اعتبارات بستگی ندارد، حتی واژه
 ون بر اینها دردهند. افز ها عمل داللت بر معانی را انجام میمبنای قصد معانی در کاربرد واژه

در  هاییقانون ،ها بویژه در شناخت برآمده از اصول فقه و اصول اجتهاد عام و منطق عامشناخت
تنها با الفاظ شرطی  ،کنند در زبان یا گفتاراند که مشخص میگستره گفتار یا زبان به تبیین رسیده

گاهی و مالک یار و ی اختی میل و قوهّ قّوههای شده مواجه نیستیم بلکه با نهادهای اندیشه و آ
 باشیم.ی اخالق و با ضوابط اذهان و انواع کارکرد آنها مواجه میقّوه

ه ی امر بمالزمه»بحث  ،در قسم نخست مسائل آن های اصول فقهاز بحثای دیگر نمونه
چه در  ،امر باشد است. این بحث چه در داللت دستور زبانِی  «یک عمل با نهی از ضّد آن

یک  ،ی عقلی بین امر به شیئ و نهی از ضد آن، در هر فرضچه در مالزمه ،ی عقالنی آناقتضا
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 بحث دربارۀ یک رابطه حقیقی است.
ت ترین مباحث نخساست که در شمار مهم «امکان یا امتناع اجتماع امر و نهی» ،نمونه دیگر

بیعت طدارد از مسائل مابعدامتناع نظر  اصول فقه قرار دارد. این مسأله از آن حیث که به امکان و
ل فقه ی آن به اصو آید و از آن حیث که نتیجهی اصول فقه[ به شمار میاصول فقه ]= فلسفه

های امر و نهی را از حتی اگر مقوله .شودهای اصول فقه محسوب میتعلق دارد از اصل موضوع
دانگونه که اعتباریات ب اباشیم؛ زیر ی حقیقی مواجه میلهتیرۀ اعتبارات به حساب آوریم با مسأ

اصول در  ییطباطبابویژه بدانگونه که عالمه ،انددهمحققان در فلسفه و اصول فقه تبیین کر 
اند ی استوار شدههای حقیقبه تحقیق رسانیده است بر مالک تفسیر المیزانو در  ی رئالیسمفلسفه

 اعتباریات کشیده خواهد شد.های وطرح هر مسأله در آنها به طرح آن مسأله در مالک
های توان بحث گذشته را مطرح کرد. بر طبق قانوننیز می« اجازه کاشفه»بر طبق بحث 

واقع  تغییر در ،محال است. اینک اگر معنای اجازه کاشفه ،فلسفه، انقالب واقع عما هو علیه
اجازه کاشفه  ،ضفر  ای که آنچه را براستی نبوده است بود کرده باشد در اینگونهگذشته است به

 پذیر نیست، اما این شروع بحث است.امکان
از دو حال خارج  ،د واقع شده یا عقد واقع نشده استواقع در گذشته این است که یا عق -

 آید. تناقض الزم می ،صورتچون در غیر این ؛نیست
 ند. کتواند آن واقع را منقلب اجازه فعلی نمی ،اگر عقد در یکسال پیش واقع نشده است -
ر د توان این منفصلهاجازه فعلی لغو است. پس از چه راه و به چه شیوه می ،اگر واقع شده -

 ؟مورد اجازات را به پاسخ رسانید
ی این سؤال و جواب بر طبق دیدگاه واقعی بودن کشف اجازه است. اما محققانی که مسأله

 ند:دهگونه نظر میکنند بدیناجازه را بر مبنای اعتبار تبیین می
جایی در این مسأله اعتباری ندارد. وقتی مسأله به اعتبار وابسته باشددر  ،این سوال و جواب 

تیجه نتوان اعتبار کرد که بیع در آغاز بوده است، چه واقعًا بوده یا نبوده باشد و مورد این اجازه می
ته بار بر بیع واقع شده در گذش ،همه آثار از طریق اعتبار کاشفیت اجازه ،در ظرف اعتبارکهاین
 شود. می

حیط توان گفت هم در مدر نقد نظریه اعتبار به عنوان مبنای تصحیح کاشفیت اجازه می
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از راه پیمان یا از راه مالک حسن  ،هم در ساحت شرع ،هم در ساحت عقل محض ،عقالئی
وع معامالت در زمان وقامکان تصحیح عقود و  ،تواند باشدعقلی که منشأ مالزمه عقل و شرع می

پذیر است و نیاز به فرض انقالب واقع عما هو علیه و یا اعتبار وقوع آنها در همان زمان آنها تبیین
 نیست.

 های متون از مسائل علممالک تمایز مسائل اصول فقهی در بخش داللت

 )گانی= دانش واژه(لغات 

م مبحث الفاظ علدر  که اساات م اینمجال الزم اساات به آن بپردازی این دیگری که در مسااأله 
 ؟تفاوت دارداز چه روی با دالالت لغات اصول، دالالت الفاظ 

در تشاخیص یک مساأله فقهی از یک مساأله اصولی هنگامی  محققان و بزرگان اصاول فقه
 ،یاتاند که طبق آن خصوصها بیان کردهپردازند خصاوصیاتی را در این نمونهها میکه به نمونه

ورد برای نمونه در ماند. ها اصولیآن نمونه ،باشاند یا طبق آن خصوصیاتها فقهی میاین نمونه
یک  «صااعید»شااود: آیا پرساایده می 1:در آیه شااریفه «صااعید»واژه 

 موضوع فقهی است یا یک موضوع اصول فقهی؟ 
که در  یک واژه است «صعید»تواند این باشاد: پاساخ بر طبق تعریف فقه و اصاول فقه می

موضوع حکم تیمم قرار گرفته  ،ایاما در شارع به معنای ویژه ،داردداللت لغت بر ساطح زمین 
اسات و از این حیث یک موضوع فقهی است، اما امر شارع به تیمم با فعل امر )= تیمموا( یک 

کند بلکه از معنای ی اسااات. علم اصاااول از معنای لغوی امر، بحث نمیموضاااوع اصاااول فقه
از  ،اند یا نه؟همچنین در مورد نهیمفید معنای وجوب ،کند که آیا اوامرپذیر آن بحث میتعمیم

پذیر آن مورد بحث اسااات که: آیا نهی، مفید بلکه معنای تعمیم ،کنادمعناای لغوی بحاث نمی
 معنای حرمت است یا نه؟

ی و توان گفت: اصول فقه درباره عناصر آلدر شناخت چیستی علم اصول فقه می گونهینبد
های قانون ،پذیرکند. این عناصر تعمیمپذیر اجتهاد فقهی بحث و تحقیق میاکتشافی و تعمیم

                                                           
 .9/ سوره مائده، آیه 31سوره نساء، آیه. 1
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پذیر عمیمد. اگر دالالت متون به طور تگردپذیر میبر پایه آنها امکان اجتهادند که استنباط فقهی
توان از متون به استنباط احکام رسید و اگر دالالت تثبیت شده حجّیت یا نمی ،نگردند تثبیت

 های فقهی فتوی داد و عمل کرد.اطتوان بر طبق استنبنمی ،منجزّیت نداشته باشند
محصور  بحث فقهی ست کها ست: فرق بحث فقهی از بحث اصولی در اینا یک پاسخ این

 «صعید» این اساس، بر بحث اصولی جاری است در همه فقه. ، امازمینه خاصیک است در 
رود، اما یبشمار مبحث اصولی نیست و تنها بحثی فقهی  ،چون در همه ابواب فقه جاری نیست

عبادات تا معامالت و ابواب در هر موردی از  ؛ زیرااستصحاب در همه فقه جاری است مثالً 
وضوع م بدین معنی که، ن جریان استصحاب هستای خاص، امکاتدبیرات به معنای عام و به معن

 این امکان را دارد که در معرض اصل ،یا حکمی اگر نسبت به آن یقین سابق و شک الحق بود
حد در اتخییر یا خبر و  اصلترتیب اصل برائت، اصل احتیاط، به همین  1استصحاب قرار بگیرد.

و سیرۀ متشرعه در همه ابواب فقه بدین روّیه از بحث سیره عقال  همه ابواب فقه جاری است.
 توان استفاده کرد.می

 نظر این نوشتار در مالک تمایز مسائل اصول فقهی از مسائل فقهی

بر طبق دیدگاهی که در تعریف اصول فقه حاصل شده است، این پاسخ کافی نیست. لفظ 
لغت ه چیست از یک حیث ب «صعید»، بیانگر یک موضوع فقهی است. اینکه معنای «صعید»

ود. یعنی شمی گردد و بحث فقهیگردد و از یک حیث به عرف و در نهایت به شرع برمیبرمی
ته توجه زیرا در استنباط فقهی به این نک ؛گرفته باشدالزم است لغت و عرف مورد تأیید شرع قرار 

شویم چیست. از طریق لغت و عرف به کشف داللی نائل می «صعید»داریم که مقصود شارع از 
رو که شارع در مقام تخاطب با زبان بشر سخن گفته است و طبق قوانینی که بشر در زبان و از آن

 هرو مرادات شارع از طریق لغت و الفاظ به بشر انتقال دادگوید، از ایندارد با بشر سخن می
ول لغوی و مدل ،قانون لغوی و قانون عرفی به طور صحیحطبق  توان گفت آنچهشود. پس میمی

ی این در راستا شرع است و شارع نیز از این الفاظگونه که این مدلول در معرض آن ،عرفی است

                                                           
. در شبببتات حکمیه اختالف انظار هسببت؛ اما به دلیلی که در اصببول عملیه بیان شببده اسببت به نظر قاصببر نویسببنده 1

 استصحاب در شبتات حکمیه جاری نیست.
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 شویم. مدلول استفاده کرده است، مقصود شارع است. بدین صورت به استنباط فقهی منتقل می
 ت که:ست بر طبق این نظر به این دلیل اساینکه یک بحث، بحث اصولی است یا اصولی نی

بحث اصولی مثل بحث منطقی تعلق ذاتی به الفاظ ندارد. بلکه تعلق ذاتی آن به عناصر 
ات فقهی را های اجتهادی در قرار د استنباطای که بتوانگونهگرانه است؛ بهو قوانین آلی اکتشاف

 د.رسانباحتجاجی یا تنجیزی به تنجیز تثبیت و سپس به طور 
فیلسوف  «1فالزم للفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظ بوجه مطلق»چنانکه در منطق است که:

کند، بلکه منطقی ]= متفکر منطقی[ به الفاظ به عنوان الفاظ یونانی و فارسی و عربی نگاه نمی
نطق روی قوانین م ،کند. یعنی در واقعبه الفاظ به عنوان مفاهیمی که درالفاظ هستند نگاه می

 ،حث منطقاند. ببالعرض داخل در منطق ،مفاهیم و عناصر تصوری و تصدیقی رفته است و الفاظ
بحث لغوی نیست، بحث اصولی نیز بحث لغوی نیست. حتی در جایی که بحث از این است 

بحث  ،کندداّل بر حرمت و به صورت داللت بحث می ،داّل بر وجوب است و نهی ،که امر
 های داللت متون است.قانون اصولی، بلکه بحث ،نیستلغوی 

توان گفت: مسائل علم فقه درباره استنباط قرارات شرعی از ادله چهارگانه برای ایضاح می
است و قرارات شرعی که اعم از احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام حقوقی و مالزمات 

ن آلی اما بحوث اصول فقهی به قوانی .شوندبه طور بالذات متعلق استنباط واقع میاست شرعی 
های به تحقیق و سنجش قانون ث اول علم اصولبدین جهت در مبحو استنباط تعلق دارند 

و چه راجع به  ،چه راجع به ادله عقلی ،چه دالالت راجع به متون باشد ،پردازنددالالت می
 مالزمات بین ادله عقلی و احکام و قرارات شرعی.

بانی و بحوث دستور ز فاظ در این علم از تیره بحوث لغوی )واژگانی(بدین جهت مباحث ال
ای کند که به گونهزیرا علم اصول در مباحث الفاظ از معانی و قضایایی بحث می ؛نیست
ول یابد. در مبحث اوامر و نواهی، بحث اصهای الفاظ ترتب میها و موقعیتپذیر بر مفهومتعمیم

ت مند بیانگر وجوبند و آیا نواهی بیانگر حرمبه طور قانون ا اوامرفقهی ناظر است به اینکه: آی
 ند؟هست

                                                           
 51، ص 8، جشرح منظومه. سبزواری، 1
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 دلیل اصاااول فقهی ،یک قانون اجتهادی اسااات و دلیل ثبوت آن ،رابطاه بین امر و وجوب
وامر و ا حتی در آنجا که از معنای لغوی یا دسااتور زبانِی  .لغوی یا دسااتور زبانی نه دلیل اساات

 راجع است انون آن معنی در مساائل عام و خاص مطلق و مقیدبحث به ق ،شاودنواهی بحث می
بر مقدمات حکمت که جنبه اساتداللی محض دارند بنا شاده است. داللت بر اطالق گرچه  و

ن نهادهای اند که در بُ اما این داللت بر عناصر عقلی استوار گشته ،روددر زمینه الفاظ به کار می
سااپس در مرحله حجّیت یا . مفهومی در ُبن همه الفاظ هسااتندی مفهومی قرار دارد و آن نهادها

خدا  وقتی در کالم ،. به این صورتاین اطالق حّجت است یا منّجز شود کهمنجزّیت اثبات می
  آمده اساات 

ل اموری که تحت ک ،به دلیل اطالقو  بر طبق مقدمات اطالق1
  آیند. اگر به جای ، تحت این مفهوم درمیعنوان بیع است

از گزاره فارسی  2
همین معنای عام ، «خدا خرید و فروش ]= داد و سااتد[ را حالل کرده اساات»اسااتفاده شااود 

  کنااد. همچنین در آیااۀ شاااریفااه دهااد و مطلق بیع را تجویز میاطالقی را نتیجااه می

    
 داخل ،بنا شاده بر تراضی بر طبق این اطالق همه تجاراِت  3

ان تو قدمات عقلی میمنتج عموم است. عموم را از م ،گویند اطالقحکم هستند. از این رو می
 به دست آورد.

. بحث لغوی نیساات ،باز بحث اصااولی ،آیدحتی در جایی که عموم از الفاظ به دساات می
ْکِرم کّل عالم»شاااود وقتی گفتاه می       یا « أ

 ،از لفظ کل4
و بر  مفاهیم باشداین اساتفاده عموم وقتی اصاولی اسات که بر اساس  .شاوداساتفاده عموم می
 ای که این معنیدر زبان دیگر هر واژه ، و«هر»در فارسی  ،«کّل »در عربی ، اساس لغت نباشد

خصااوصاایات لغات در بحث اصااولی مدخلیتی ندارند. اگر تحت عناوین لفظی،  .را افاده کند
ییم گو شاااود. وقتی میپذیر میبحث اصاااولی امکان ،مفهومی مندرج بود بر اسااااس آن مفهوم

                                                           
 .279سوره بقره، آیه . 1

 .279سوره بقره، آیه . 2

 .25سوره نساء، آیه . 3

 .81سوره لقمان، آیه . 4
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آن  وشاااتاری بشااار ون ای بین موقعیت گفتاری وبر عموم هساااتند یک رابطه داّل  ،الفاظ عموم
ته فشااود. بر اساااس آن رابطه گشاااف میمفاهیم که بشاار تحت این گفتار و نوشااتار دارد اکت

یجه ستفاده شود، عموم، نتد در کل این روابط اگر از چنین عناوینی تحت این دساتگاه اشاو می
 شود. پسمفهوم عموم به عنوان یک موضاوع یا محمول آلی اصاولی وارد بحث می و گرددمی

بر اساااس عرف و لغت استفاده  «صاعید»رو اصاولی نیسات که ما از لفظ از آن «صاعید»لفظ 
یاک عنصااار آلی بود و دربردارناده یاک مفهوم آلی بود یاا باه یک  ،ایم. اگر همین لفظکرده

 در آن ،بودای که آن مفهوم آلی مبنای حکم میگونهکرد بهمفهوم آلی استنباطی ارتباط پیدا می
و  یک مضاامونبلکه  ،مفهوم آلی نیسااتبیانگر  «صااعید»لفظ اما شااد. می صااورت اصااولی

از  ،داریم «صعید»در بحثی که راجع به لفظ  ،کند. عالوه براینمحتوای مشاخصای را بیان می
مفهومی  و بین «صعید»شود که بین لفظ اصولی می آنگاه بحث شاود.لغت یا عرف شاروع می

این  آیا ارتباطی که بر اسااااس این لغت یا هر لغتی بین شاااودد ارتباط برقرار گردد و گفته که دار 
اس این توان بر اسآیا می موضوع بحث اصولی است یا نیست؟ ،این ارتباط ،لفظ و مفهوم اسات

ر این صورت بحث د ،توان؟ اگر بتوان نتایجی را مترتب کردارتباط نتایجی را مترتب کرد یا نمی
ین ا. ی دارند که آیا حّجت هساات یا نیسااتقول لغو  شااود، مثل بحثی که در مورداصااولی می

 بحث دو حیث دارد: 
 ،نخست: اینکه آیا قول لغوی کاشف از مدلول هست یا نیست. این بحث از این حیثبحث 

  ؛شودست و به بحث دالالت مرتبط میاصولی ا
 تای بین قول لغوی و بین مفهوم استنباطی هست آیا این رابطه حجبحث دوم: اگر رابطه

 .احتجاجات و تنجیزات شود به بحثاز این جهت مربوط میاین بحث هست یا نیست. 
 یستدر بردارنده عنصر آلی ن اواًل: ؛ زیراداخل در مباحث اصول نیست «صعید»لفظ  بنابراین

و ثانیًا: بیانگر یک رابطه قانونی در باب  ؛محتوای مشخص و معینی دارد که غیر آلی است و
مفاهیم یا ارتباط الفاظ با مفاهیم نیست. اگر بیانگر یک رابطه قانونی در باب مفاهیم باشد یا 

ولی است. دیگر بحث لغوی نیست بلکه بحث اص ،بیانگر رابطه قانونی بین الفاظ و مفاهیم باشد
ت به بحث ر نهایلغوی و عرفی است که دبحث  ،بحث اصولی نیست «صعید»بنابراین بحث از 
 خصوص تراب ]= خاک[ است «صعید»ای فقهی است که آیا این مسأله .شودفقهی منجر می
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این بحث فقهی مثل هر بحث فقهی دیگری مبتنی بر بحث اصولی  لبتهیا مطلق وجه االرض. ا
 است.

مفاهیم  راجع بهبحث دالالت و اکتشافات چه  ،چنانکه از توضیحات گذشته به دست آمد
در هر  ،یا راجع به رابطه الفاظ بدون خصوصیت با مفاهیم باشد راجع به تصدیقاتباشد، چه 

در بردارنده عناصر حقیقی است. این عناصر حقیقی در بحث دالالت، مسائل بخش  ،صورت
الت و در بحث دالالت از موضوعات، محمو  دهند کهلم اصول فقه را تشکیل مینخست ع

ر کند: آیا اگست مفهوم شرط که این مسأله را مطرح میاز آنها .اندقی پدید آمدهروابط حقی
نفی تالی  ،توان از نفی قضیه مقدممی ،ینی درباره قرارات شرعی بیایدای شرطیه در متون د گزاره

رفت که ای وصفی نتیجه گتوان به عنوان مفهوم وصف از گزارهرا نتیجه گرفت؟ همچنین آیا می
 در غیر مورد وصف، حکم شرعی مترتب نیست.

برای ایضاح بیشتر مفهوم شرط و مفهوم وصف که در رده مباحث مهم دالالت قرار دارند 
 گوییم:

ین سلب یا وصف و ب بطه بین تعلیق حکم به شرطورد رااین دو مفهوم به دو مسأله عمده در م
از این رو محققان اصول این مسأله را مطرح  .ناظرندحکم در فرض عدم شرط یا عدم وصف 

ر همچنین اگ .آیا مفهوم مخالف دارد یا نه ،کنند: اگر حکمی به صورت شرطی بیان شدمی
رطی شرطی مانند این قانون شنمونه  مفهوم مخالف دارد یا نه. ،به صورت وصفی بیان شدحکمی 

و نمونه وصفی مانند  «ءيلم ینجسه ش الماء اذا بلغ قدرکر  »است در احادیث معصومین
 «. السائمة زکاة يف: »است این قانون وصفی در احادیث

های حاکم شوند و از قانونهای قانونی در نهادهای اجتهاد مطرح میدر این مسائل، بحث
چیستی بحوث دالالت  آید.های وصفی سخن میشرطی و گزاره هایهای گزارهبر داللت

اما از  ،یک چیستی اصول فقهی است ،شرطی و وصفی از حیث امکان استنباط قرارات شرعی
 یک چیستی عقلی محض است. ،حیث رابطه شرطی محض یا رابطه وصفی محض

های آن هم بحث ،های لغوی قرار دارنداز حدود بحثاند که خارج های اصولیاینها بحث
ژه بر طبق نظر به وی ؛اینجا تأویل، ادعا و اعتبار نیستاند. در اصولی که مبتنی بر عناصر حقیقی

اند و اعتباری نیستند و مفاهیم سلبی نیز مفاهیم سوم که مفاهیم غیرماهوی مفاهیم حقیقی
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 ]= اعتباری نیستند[.  اندحقیقی
باطات نهاد نخستین استن ،ودر واقع م اصولاکتشافات که بخش اول علپس بخش دالالت و 
از عناصر حقیقی فراهم شده است. اما این بخش، منحصر در  ،اصولی و اجتهادی است

افات گیرد که موسومند به اکتشمیهای عقلی را نیز دربرلکه داللتب ،نیستهای متون داللت
دوم:  و ،نخست اکتشافات ادله عقلی شوند:واقع میدر دو مرحله اکتشافات عقلی  .عقلی

نه در بحث  ،نه در بحث دالالت متون ،. با این همهات در قانون مالزمه عقل و شرعاکتشاف
نیاز  تنجیزات شوند و به این دلیل به مبحث احتجاجات ومسائل تکمیل نمی ،دالالت عقول

د و و تحقیق گرفته شونها به نقد ها و اکتشافاز آن پس که قضایا در مباحث داللتداریم. 
ها در کتشافها و اآیا این داللت الزم است دانسته شود ،چه به اثبات چه به نفی ،ندتثبیت گرد

 حجّیت یا منجزّیت دارند یا ندارند؟  ،شرع
زیرا  ؛خواهدتتمیم بیان میاز مسائل علم اصول، ش دوم و سوم توضیح حقیقی بودن بخ

ت و اکتشافات، محموالت و مسائل و روابط به ر بحث دالال چنان که دتوان به سهولت آننمی
 :گوییمحجّیت و منجزّیت را به امور حقیقی ارجاع داد. وقتی می ،امور حقیقی ارجاع شدند

درکی  آید. آنمحمول حقیقی هستند، در آغاز با دستگاه شناخت ما بیگانه می ،حّجت یا منّجز
 با محمول حجّیت و منجزّیت سازگار نیست.که از مفهوم حقیقی داریم در ابتدای امر 

 ،که از چه روی و به چه روش، مسائل آن مبحث در مبحث دالالت و اکتشافات روشن شد 
گونه که در فلسفه ُاولی ضرورت و امکان، وحدت و کثرت، هست و اند بدانمسائل حقیقی

زّیت جیت و منجبرای تبیین حقیقی بودن ح اند.حقیقی ،نیست، جهات و روابط و محموالت
 باید احکام عقل شناخت با عقل اخالق ترکیب گردند تا معانی آنها آشکار گردد. می

درج  ،و با تنجیزات اجتهادی تفاوت دارند هستنددر توظیفات که از سنخ تنجیزات فقاهتی 
 تنجیزات فقاهتی در همان قلمرو عناصر ،وصفبا این .تنجیزات در امور حقیقی دشوارتر است

 شوند.حقیقی اصول فقه درج می

 تفسیر حقیقی بودن بخش دوم اصول فقه

ز تعلق دارد ا «یاحتجاجات و تنجیزات اجتهاد»که به  از مسائل علم اصول بخشدومین 
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یث ح کند و به نقد آن نهادها ازبحث می هادهای استقرار یافته در بخش اولن حجّیت یا منجزّیت
احتجاج و تنجیز و سپس به اثبات حجّیت و منجزّیت برای شماری از نهادها و نفی حجیت از 

 .پردازدمی (مانند قیاس تمثیلی و استحسان و خبر واحد ضعیف)برخی 
ه گردد این اسااات کطبیعت اصاااول فقه باز میآغازین در این مبحث که به مابعدپرساااش 

حّجت است  ،شاود خبر مبتنی بر اسناد صحیحه میآنگاه که گفتبرای مثال، حجّیت چیسات؟ 
 در مورد اخبار چیست؟مقصود از حجت 

 :استایم این فقه به آن رسیده پاسخ از دیدگاهی که در اصول
ند به کمدلول خود را در عقل تثبیت می ،گونه دلیل است که در مرحله نخستآن ،حجت

مدلول خود را بر  ،ای که عقل راهی برای نفی آن مدلول نخواهد داشت و در مرحله دومگونه
 ای که عقل عملی راهی برای مخالفت با آن نخواهد یافت.کند به گونهعقل عملی عرضه می

یست؟ ز چدلیل منّج  داریم و آن این اسات:نیز پرساشای نظیر پرساش فوق درباره منجزیت 
منّجز اساات )= منّجز اجتهادی اساات(  ،یا قوی ،یا موثق ،خبر صااحیح شااودآنگاه که گفته می

 قصود از منّجز چیست؟م
 : استپاسخ از دیدگاه یاد شده این 

گاه  ،گونه دلیل است که در مرحله نخستآن ،منّجز مدلول خود را بر عقل )= بر موجود آ
مدلول  ،کند و در مرحله دومرا تثبیت نمی کند، اما آنتماد عرضه میقابل اع یو مسئول( به طریق
گاه و مسئول( عرضه می)را بر عقل عملی  ت ای که عقل با آنکه راه مخالفدارد به گونهکائنات آ

تواند رو که نمیتواند مخالفت را تجویز کند، از آننمی ،کندبا مدلول را یکسره مسدود نمی
یر باشد تجویز کند. با این دو تفس را هر چند مخالفت ظّنییا واقع اخالق مخالفت با واقع شرع 

حمول حقیقی در عقل و شرع دو م ،شود که حجت و منّجزاز حجیت و منّجزیت روشن می
 .هستند

 تفسیر حقیقی بودن در بخش سوم اصول فقه

ه ادله تعلق دارد ب «تعادالت و ترجیحات»به که  از مباحث علم اصول ین بخشسوممسائل 
قانون نخستین )= قاعده  ،پردازند. اگر دو دلیل متعارض از هر جهت هم ارز باشندمتعارض می
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اند ید به اصول عملیه که ادله فقاهتیباو آنگاه می ،اولیه( تساقط هر دو دلیل است از حجیت
 ،حقیق رسیدههی به تهای اصول فقرجوع کرد )گو اینکه ادله فقاهتی از دیدگاه دیگر که در بحث

وار مرّجح استبر امتناع ترّجح و ترجیح بی ،تساقط ادله متعارض. (است اعم از اصول عملّیه
تواند جاری شود که ادله هیچ رجحانی بر این قانون اولی در متعارضات آنگاه می .باشدمی

ن تواتخییر می عنوان قاعده ثانویه تحت ،یکدیگر نداشته باشند. افزون بر قاعده اولیه در این مورد
ن در ند که به قانو هستهر دو یک فرایند واقعی  ،چه تخییر ،چه تساقط ،هر صورت در .داشت

اما در صورتی که یکی از ادله متعارض رجحان داشته  .اندرع یا واقع عقل استناد یافتهش واقعِ 
اجتهادی  دلیل راجح، به طور ،های ترجیح و تبیینی که در آنها هستآنگاه بر پایه مالک ،باشند

 شود.کنار گذارده می ،شود و دلیل مرجوح که فاقد تنجیز اجتهادی استتنجیز می
 .های واقعی هستند و تنجیزات آنها از سنخ تنجیز اجتهادی استرجحانات از تیره محمول

 تفسیر حقیقی بودن در بخش چهارم اصول فقه

اه مشهور از دیدگ ،تعلق دارد «نجیزات فقاهتیت»به از مباحث علم اصول که بخش  چهارمین
از  هاگرچ ،)= برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب( های عملی چهارگانهحصرند در اصلمن

یز ی فقاهتی، موجب تنجبرخی از ادله نیستند. های چهارگانه عملیدیدگاه ما منحصر در اصل
و برخی موجب رفع تنجیز عملی  ،استصحاب و احتیاط از آنهاست که اندوظایف عملیه

اصل استصحاب در موارد استصحابات وجوب و حرمت )بنابر  و مانند اصول برائت ،باشندمی
 های عملی به عنوان ادله فقاهتیتنجیز بر آمده از اصل. جریان استصحاب در شبهات حکمیه(

 ،باشد احتمال قوت ،چه مالک این تنجیز ،عبارت است از تنجیز محافظت بر احکام واقع شرع
بر احکام شرع از  ی محافظتوظیفه ،در هر دو صورت .چه اهمیت محتمل )= متعلق احتمال(

ای به گونه ودشموجب تنجیز وظیفه بر عقل می ،به تعطیل احکام راضی نیست آن جهت که شارع
 ربیند و خود را در مخالفت با آن معذو که عقل خود را در برابر محافظت احکام، مسئول می

 بیند.نمی
و اما رفع تنجیز در برائت و استصحاب سلبی از آن جهت است که شارع به عسر یا حرج در 

شود و وظایف راضی نیست و از این جهت، موجبات تنجیز فقاهتی بر عهده عقل تثبیت نمی
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ه تنجیز است در مرحله دوم ک ،هرگاه تکلیف یا وظیفه در مرحله اول که تثبیت است تحقق نیابد
ی هتنجیزات عملی از ناحیه خود ادل ،ی فقاهتیگونه در برخی ادلهیابد و بدینز تحقق نمینی

 شود[.شود ]= منتفی میفقاهتی برداشته می
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