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چکیده

اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست ،بر یک مساق نیستند .افزون بر این
مسأله ،مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد ،خاستگاه -
های مشترک دارند ،در عین حال که در مواردی نیز دا رای وجوه افتراقی هستند .پرسش اصلی
در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت
انجام این تحقیق ،دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افقهای تازهای در علم اصول گشود.
در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد :نظر اول ناظر به این
است که از لحاظ موضوع با هم اختالف دارند؛ دیدگاه دوم این اختالف را به لحاظ محمول می -
داند و دیدگاه سوم اختالف را در اثر و مالک مأخوذ میان آنها میداند .این پژوهش به روش
توصیفی  -تحلیلی ،نخست مفاهیم اباحه ،حظر ،برائت و احتیاط را بررسی میکند؛ سپس
اصالةالحظر و اباحه با اصالةالبراة و احتیاط و وجوه تغایر و تالزم بین آنها و همچنین
ادله قائالن به هر وجه را میسنجد.
واژگان کلیدی :حظر ،اباحه ،احتیاط ،برائت.
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مقدمه
مقایسه میان دو اصل حظر و اباحه با اصول عملیه برائت و احتیاط از مباحث مهم و
پرکاربرد علم اصول فقه است که بحثهای فراوانی دارد؛ چرا که این امر در مسیر استنباط
احکام شرعی به فقها کمک شایانی میکند .با این حال ،هیچ گاه اصولیان از آن مستقل بحث
نکردهاند .این نوشتار میکوشد تا این موضوع را بهصورت مستقل ،بررسی و تحلیل علمی
کند؛ زیرا برخی اصل اباحه و حظر را با اصول برائت و احتیاط یکی میدانند؛ در حالی که
اصل اباحه و حظر ،جزو اصول اولیه است؛ ولی اصول برائت و احتیاط ،جزو اصول عمل ی ه
و ثانویه هستند .از اینرو الزم است که فرق بین این دو مشخص شود و وجوه تغایر و
تالزم بین اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحتیاط و برائت بازشناسی گردد و ادله هر کدام از
طرفین برای مدعای خود بررسی شود و در نهایت ضمن تحلیل این نظریات ،نظر مختار در
این زمینه بیان شود .این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی سعی میکند به
پرسشهای موجود در اینباره پاسخی مناسب دهد؛ پرسشهایی از قبیل:
 .1وجوه تغایر و تالزم بین اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحتیاط و برائت چیست؟
 .2ادله قائالن به تغایر بین این دو امر چیست؟
 .3مستندات قائالن به تالزم میان این دو مسأله کداماند؟
بررسی مفاهیم
به نتیجه رسیدن فرایند هر پژوهشی ،به تبیین و تعریف دقیق مفاهیم کلیدی آن بستگی
دارد؛ زیرا تا زمانی که تعریف واژهای بهدرستی تبیین و تنقیح نگردد و فهم مشترکی
برای مخاطبان پدید نیاید ،نمیتوان در چهارچوب علمی درباره ابعادش سخن گفت .در
موضوعات فقهی و اصولی ،شناخت مفاهیم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بسیاری از
مفاهیم ،موضوعات احکام و قواعد قرار می گیرند .با این توضیح ،واژههای حظر ،اباحه،
برائت و احتیاط ،در لغت و اصطالح بررسی میشوند.
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از منظر واژهشناسی« ،حظر» در معنای منع (ابنفارس ،1404 ،ج ،2ص ،)80بازداشتن
(فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص )197تحریم و حرام کردن به کار رفته است .بازداشتن و
ممنوع کردن کسی از چیزی که در مقابل اباحه قرار دارد (ابنمنظور ،1414 ،ج،4
ص )202و آن عملی است که در ترک کردن آن ثواب و در انجام دادن آن عقاب وجود
دارد (دهخدا ،1373 ،ذیل واژه «حظر»).
اصولیان درباره «حظر» چنین گفتهاند :سید مرتضی در الذریعه باب «الکالم فی الحظر
و اإلباحة» میگوید« :محظور عبارت است از امر قبیحی که قبح آن به مکلف اعالم شده  ،یا
اگر قبح آن به صراحت اعالم نشده ،داللت و راهی برای فهمیدن آن قبح برای مکلف تعیین
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 .1مفهومشناسی «حظر»

شده است» (سید مرتضی ،1376 ،ج ،2ص .)332همچنین شیخ طوسی در تعریف «حظر»
بیان میکند« :چیزی که در آن نفعی نیست و ضرر دارد و این ضرر ،یا مهلت دارد یا فور ی
است» (شیخ طوسی ،1417 ،ج ،2ص .)741همان گونه که مالحظه می گردد «حظر» در
مفهوم لغوی و اصطالحی خود ،منع و تحریم را در بر می گیرد.
 .2مفهومشناسی «اباحه»
واژه «اباحه» مصدر باب «اِفعال» ،از «باح الشیء ،یبوح ،بَوْحاً ،بؤوحاً و بؤوحةً» مشتق
شده و به معنای آشکار شدن است (فراهیدی ،1410 ،ج ،3ص .)311ابنمنظور
میگوید« :ظاهر شدن چیزی ،اباحه است و شبیه غنیمت گرفتن است» (ابنمنظور،
 ،1414ج ،2ص .)416اگرچه میان این معانی در ظاهر فرقی وجود دارد ،می توان همه یا
بیشتر آنها را به یک معنا برگرداند ،که آن معنا ،سعه و وسعت بخشیدن است؛ زیرا اباحه
کردن چیزی برای کسی ،یعنی در وسعت قرار دادن وی و برداشتن هرگونه قیدی در
انتخاب ،انجام یا عدم انجام آن چیز.
شیخ طوسی در کتاب عدةاألصول در اینباره می گوید « :عدهای اباحه را چنین
تعریف کردهاند :مباح کاری است که فاعلش از آن عمل انتفاع میبرد و هیچ ضرر
دنیوی و اخروی برای او ندارد» (شیخ طوسی ،1417 ،ج ،2ص.)741
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شهید صدر نیز همین شیوه را در پیش می گیرد و میگوید« :اباحه یعنی باز بودن
میدان در پیشروی مکلف تا برگزیند آنچه را که میخواهد .بنابراین مکلف ،آزادانه انجام
دادن یا ترک کار را انتخاب میکند» (صدر ،1406 ،ج ،1ص.)69
در اینجا این بحث مطرح است که آیا اباحه و حظر مجعول شرعیاند یا غیر شرعی؟
و اگر شرعیاند آیا حکم وضعیاند یا تکلیفی؟
غزالی در پاسخ به این پرسش مینویسد:
اباحه یکی از احکام شرعی است ،ولی عدهای از معتزله بر مبنای نظریه حُسن و قبح
ذاتیِ افعال ،معتقدند که اباحه حکم شرعی نیست .آنان چنین استدالل میکنند که هر
عملی که فعل یا ترک آن عقالً مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد ،مباح است و این
اباحه یک مسأله عقلی است نه شرعی .اباحه در صورتی مسأله شرعی است که شرع از
اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند؛ درحالیکه شارع چنین کاری نکرده است و مباح
بودن بعضی از افعال به این معناست که اباحه عقلی استمرار یافته است .بدین ترتیب
اباحه فقط حکم عقلی است نه شرعی.
آن گاه در قبال این ادعای معتزله میگوید:
مباحات بر سه قسماند :اول ،قسمی است که شرع به طور صریح ،مکلف را مخیر در
فعل یا ترک آن کرده است .این قسم اباحه شرعی است .دوم قسمی است که شرع به
طور صریح ،متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعی نیز بر مباح بودن آن به دست
نیامده است .در این قسم می توان گفت حالت پیش از ورود شرع استمرار یافته است و
در این مورد فقط حکم وجود ندارد .سوم قسمی است که در آن خطاب صریح به
تخییر وارد نشده است ،ولی دلیل سمعی بر نفی حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر
این دلیل هم نبود به دلیل عقلی نفی حرج ثابت میشد .این قسم محل نظر و تأمل است
( غزالی1322 ،ق ،ج  ،1ص .)75
در پاسخ پرسش دوم ،بسیاری از دانشمندان علم اصول ،اباحه را جزو تکالیف
نمیدانند و میگویند:
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لحاظ تخییر در فعل و ترک ،نه طلب وجود دارد و نه مشقت؛ از اینرو ،نمیتوان آن را
تکلیف دانست .به هر حال ،مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن ،همه
مسلمین در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از احکام پنج گانه است اتفاق نظر دارند
(آمدی ،1405 ،ص.)109
 .3مفهومشناسی «احتیاط»
«احتیاط» در لغت یعنی حفظ کردن (ابنمنظور ،1414 ،ج ،7ص )279و در اصطالح ،به
معنای اهتمام مکلف به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگهداری نفس خویش از
مخالفت احتمالی با آنها در جایی است که به تکلیف واقعی ،قطع ندارد ،چه اماره
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تکلیف امری است که مورد طلب و مستلزم سختی و کلفت باشد و در مباح به

معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی
باشد ،چه نباشد ( تهانوی ،1996 ،ج ،1ص.)109
یکی از اصول عملیه ،اصالةاالشتغال و االحتیاط است که مجرای این اصل ،عبارت است
از اینکه فی الجمله علم به اصل تکلیف وجود دارد .اجرای این اصل مشروط بر آن است
که احتیاط کردن ،یعنی اتیان به جمیع اطراف و یا ترک همه اطراف ،میسور باشد.
اصالةاالحتیاط یا اصالةاالشتغال یا قاعده اشتغال عبارت است از حکم شارع یا عقل به
لزوم انجام دادن یا ترک جمیع محتمالت تکلیف .به بیان دیگر ،در صورتی که انسان به
اصل تکلیف مطمئن باشد ولی تردید در وجوب یا حرمت یک مورد خاص پیدا کند ،بر
اساس این اصل ،مکلف باید کاری کند تا اطمینان به انجام دادن تکلیف پیدا شود؛ زیرا
مجرای اصل احتیاط ،شبهات مقرون به علم اجمالی است .بنابراین مورد اصل احتیاط یا
اشتغال در جایی است که شک در مکلفٌبه باشد نه اصل تکلیف .طبعاً اشتغال یقینی،
فراغ یقینی میخواهد (صدر ،1406 ،ج ،1ص.)117
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 .4مفهومشناسی «برائت»
«برائت» از منظر واژهشناسان به معنای پاکی و دوری ،رهایی و خالص شدن (صاحب
بن عباد ،1414 ،ج ،10ص )274و پاک شدن از عیب و مریضی (فراهیدی ،1410 ،ج،8
ص )289است.
اصل برائت با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه در علم اصول فقه
است که از مجموع آنها به دلیل فقاهتی یا اصل عملی یاد میشود (مظفر ،1371 ،ج،1
ص .)6نقش اساسی این اصل ،تعیین وظیفه عملی برای مکلف در صورت شک در
حکم واقعی است؛ یعنی هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شیء یا فعلی ،به جهت
فقدان دلیل ،اجمال یا تعارضِ دو دلیل شک کرد و پس از تفحص در ادله مورد نظر به
دلیلی دست نیافت ،علمای علم اصول به مقتضای این اصل ،به برائت ذمه و مکلف
نبودن وی حکم میکنند (مشکینی ،1371 ،ص.)46
 .5بررسی وجوه تغایر بین اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحتیاط و برائت
پس از بررسی اجمالی این مفاهیم چهارگانه ،نوبت آن است که وجوه تغایر بررسی
شود .سه وجه برای تغایر بین حظر و اباحه با احتیاط و برائت بیان شده است :ابتدا
تغایر از لحاظ موضوع و سپس تغایر از لحاظ محمول و در آخر تغایر از لحاظ مالک و
اثر است که ذیل هر کدام از وجوه بررسی میشود.
 .5-1وجوه تغایر
 .5-1-1تغایر به لحاظ موضوع
علما در این زمینه ،سه نظریه بیان کردهاند؛ بدین شرح:
تغایر اول
اوالً :موضوع برائت و احتیاط ،به مشکوکالحکم اختصاص دارد که محقق اصفهانی
این نظریه را بیان کرده است.
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البته با قطع نظر از ورود حکم شرعی؛ اما موضوع در برائت ،فعلی است که حکم در مورد
آن ثابت ولی در حلیت یا حرمتش شک است (اصفهانی ،1374 ،ج ،4ص.)127
موضوع در باب اصالةالحظر و االباحه عبارت است از خودِ موضوعات صرف نظر از
اینکه حکم شرعی دارد یا نه ،مشکوکالحکم است یا نه؛ بلکه حکم اشیاء با عناوین
اولیهاش از دیدگاه عقل بررسی میشود؛ مانند شرب توتون ،راه رفتن روی زمین و
تصرف در اشیاء از دیدگاه عقل .خود این کارها بررسی میشود ،بدون اینکه به نظر
شارع توجه شود که در این موارد حکمی دارد یا نه؛ اما در باب برائت و اشتغال ،مکلف
مسئولیت خود را در برابر شیء مشکوکالحکم بررسی میکند؛ یعنی پس از آنکه دانسته
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اختالف بین برائت و اباحه در این است که موضوع در اباحه انجام فعل فی نفسه است،

شد خدای متعال در آن مورد حکم دارد اما نمیدانیم آن حکم چیست.
یکی دیگر از قائالن این نظریه ،مرحوم نایینی است که در توضیح مدعای خویش میگوید:
بحث از اباحه و حظر به حکم اولیه اشیاء بر می گردد که از ادله اجتهادی به دست
آمده است ،برخالف برائت و احتیاط که به شک در احکام واقعی برمی گردد که بر اشیاء
مترتب میشود .پس کسی که در مسألهای قائل به اباحه است ،می تواند در آن مسأله ،به
احتیاط حکم کند و برعکس (نایینی ،1376 ،ج ،3ص.)328
هرگاه پس از مراجعه به ادله در تکلیف شرعی تردید شود ،اصل برائت ناظر به این
است که تکلیف منتفی است .پس در موضوع اصل برائت ،شک در تکلیف اخذ شده است.
تردید مذکور یا وجوبیه است یا تحریمیه .هر یک از آنها نیز یا حکمیهاند یا موضوعیه.
اغلب دانشمندان اصولی در همه اقسام مذکور به برائت عقلی و شرعی قائل شدهاند؛ اگرچه
برخی از آنان در برائت عقلی قائل به تفکیکاند و می گویند در شبهات حکمیه ،برائت عقلی
جاری است -و برخی همچون شهید صدر برائت عقلی را در شبهات حکمیه قبول ندارند -
اما در شبهات موضوعیه جاری نیست (کاظمی خراسانی ،بیتا ،ج  ،3ص )389؛ همان گونه
که اخباریان (گروهی از امامیه) برائت عقلی را به هیچوجه جاری نمیدانند و در برائت
شرعی نیز قائل به تفکیک هستند و بیان میکنند که برائت شرعی در شبهات وجوبیه جار ی
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است (بحرانی1363 ،ش ،ج  ،1ص )43؛ ولی در شبهات تحریمیه جاری نیست؛ بلکه در
شبهات تحریمیه ،اصل احتیاط جاری است (کرکی1977 ،م ،ج  ،1ص .)266
توضیح اینکه ،شک در تکلیف یا از باب شبهه حکمیه است یا موضوعیه و در هر
دو صورت یا شک در وجوب است و یا حرمت و در تعیین وجوب یا حرمت با وجود
علم اجمالی به یکی از آن دو ،علت شک و تردید ،فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض
نصوص است .در نتیجه صور شک هیجده مورد خواهد بود که در شش صورت آن در
مواردی که علم اجمالی به اصل تکلیف باشد ،اصالةالتخییر جاری است و دوازده مورد
دیگر جای اصالةالبرائه است.
محقق اصفهانی در زمینه ثبوت و وجود حکم ،اشکالی ذکر کرده است:
در باب برائت و اشتغال ،اصل وجود حکم مفروض است؛ اما نمیدانیم آن حکم
چیست؛ اما در حظر و اباحه کاری به حکم نداریم و من حیث هی هی بررسی میکنیم.
در اینجا پرسش این است که آیا برائت ،مربوط به جایی است که مفروغ است که حکم
دارد یا اگر محتملالحکم هم شد مسأله برائت جاری است؟ یعنی اگر مثالً دلیلی
نداشتیم که در تمام وقایع ،حکمی وجود دارد ،سپس به نحو شبهه حکمیه ،شک
میکردیم که مثالً آیا شرب توتون اصالً حکمی دارد و اگر حکم دارد آیا حرمت است
یا حلیت؛ در این صورت آیا عقالً یا شرعاً جای برائت نیست؟
بنابراین تقیید به اینکه مسلّم بگیریم باید حکمی از طرف شارع باشد« ،تضییق بما ال
ملزم له» است و این در بحث برائت و اشتغال مفروض نیست؛ بلکه موضوع این است:
وظیفه ما در مواردی که احتمال میدهیم تکلیف الزامی وجود دارد ،چیست؟
(شبزندهدار1391 ،ش ،جلسه .)39
تغایر دوم
دومین تغایر بین حظر و اباحه با برائت و احتیاط از حیث موضوع ،این است که
موضوع حظر به تصرفات قابل انتفاع اختصاص دارد که محقق نایینی ،این نظریه را ارائه
کرده است:
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برائت و احتیاط مطلق به فعلی است که از مکلف صادر شده است .فرقی نمیکند که به
موضوع خارجی تعلق گرفته است یا به اعم از آن .همچنین فرقی نمی کند که به وسیله
این فعل ،از عین منفعت ببرد یا نبرد؛ برخالف موضوع در مسأله اباحه و حظر که به
موضوع خارجی اختصاص دارد که بتوان از آن انتفاع برد .بنابراین موضوع در برائت و
احتیاط اعم است (خویی 1368 ،ش ،ج  ،2ص .)165
در اینجا اشکال این است که شاید دلیل اینکه محقق نایینی موضوع حظر را تصرف
فرض کرده ،این است که به دلیل اصالةالحظر و اال باحه توجه کرده است؛ زیرا در مسأله
حظر و اباحه ،دلیل ما تصرف در ملک دیگری است .بنابراین جایی که فعل ما تصرف

پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحت یاط و برائت

فرق بین مسأله برائت و احتیاط با اباحه و حظر در این است که موضوع در مسأله

در ملک دیگری نیست ،از موضوع بحث ،خارج است؛ چون ایشان به دلیل اول
اصالةالحظر توجه کرده و از دلیل کشف کرده است که موضوع باب ،جایی تطبیق پیدا
میکند که تصرف باشد؛ برخالف مسأله برائت و اشتغال که کار به تصرف در ملک
دیگری نداریم ،بلکه وظیفهمان را در برابر عملی از این جهت بررسی میکنیم که حکم
خدا در موردی برای ما مشکوک است .ممکن است عملی ،تصرف در ملک دیگری
نباشد ،اما خدا حرام کرده باشد؛ مثل تغنی یا تفکر در ذات خداوند.
اشکال این است که دلیل اصالةالحظر تنها دلیل اول نیست؛ بلکه دلیل دیگر عبارت
بود از اینکه ما عبد حقیقی در برابر موالی حقیقی هستیم و ورود و خروج عبد در برابر
موالی حقیقی تنها باید به اذن او باشد .این دلیل ،مهم تر از دلیل اول بود و محقق
اصفهانی تنها این دلیل را ذکر کرده است .بنابراین برحسب ادله باب ،موضوع منحصر
در تصرفات نیست؛ بلکه در هر دو باب مطلق است .بله ،درصورتیکه صغری را
بپذیریم و از اشکال اول صرفنظر کنیم ،بعضی از دلیلهای اصالةالحظر و االباحه در
بعض افعال جاری نمیشود؛ اما این امر ،دلیل بر تفاوتِ موضوع نمیشود؛ زیرا ادله
دیگری وجود دارد (شبزندهدار ،1391 ،جلسه.)39
تغایر سوم
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آخرین تغایری که بین حظر و اباحه با برائت و احتیاط از جهت موضوع بیان شده،
این است که مسأله حظر و اباحه به قبل از شرع اختصاص دارد و لی برائت و اشتغال به
بعد از شرع .محقق نایینی این نظریه را چنین بیان کرده است:
جماعتی از اصحاب این گونه فرق گذاشتهاند که در مسأله اباحه ،موضوعات به
لحاظ قبل از ورود شرع است؛ ولی در مسأله برائت ،موضوعات بعد از ورود شرع
است؛ یعنی اینکه نگاهمان به قبلیت و بعدیت ورود شرع است که این خودش
بیانکننده موضوع این دو اصل است (خویی ،1368 ،ج ،2ص.)166
اشکالی که به این نظریه وارد شده ،از جانب خود محقق نایینی است که بدین شرح است:
ما قبالً به این سخن اشکال میکردیم و میگفتیم بحث کردن درباره اینکه قبل از
شرع ،یعنی قبل از ورود اسالم این شیء چه حکمی داشته ،بحثی بیفایده است؛ ولی
بعداً توجیه کردیم که شاید مراد آنها از قبلیت این است که با صرف نظر از شرع و در
رتبه قبل از شرع حکم چیست ،نه اینکه مراد ،قبل زمانی باشد .اگر مرادِ قائالن به این
تفاوت ،از قبل ورود شرع ،قبلِ رتبهای باشد ،با نظریه اول متحد میشود؛ اما اگر
مرادشان ظاهر کالمشان باشد ،نظریه جداگانهای است که باعث میشود بحث از آن
بیفایده شود و درست هم نیست؛ زیرا تفاوتی بین قبل و بعد از زمان شرع وجود ندارد
و این تفاوت مالک ندارد (نایینی 1376 ،ش ،ج  ،3ص .)329
 .2 - 1 - 5تغایر به لحاظ محمول
دومین وجهی که در تغایر بین حظر و اباحه با برائت و احتیاط بیان کردهاند ،تغایر از
نظر محمول است؛ بدین بیان:
تغایر اول
اوالً در احتیاط و برائت ،محمول ،یک حکم ظاهری است؛ ولی در مسأله حظر و
اباحه ،محمول حکم واقعی است؛ این نظریه را محقق اصفهانی چنین بیان کرده است:
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در مسأله اوّلی ،حکم واقعی است؛ ولی در مسأله دومی ،حکم ظاهری است (اصفهانی،
 ،1374ج ،4ص.)129
محقق نایینی در تبیین این نظریه میگوید:
آنچه در مسأله اباحه از آن بحث میشود این است که حکم عقلی است ،از این جهت
که حکم ثابت ،ولی مشکوک است؛ در مسأله برائت نیز حکم عقلی است ،اما از ا ی ن جهت
که حکم ثابت نشده است .به عبارت دیگر ،مسأله برائت و احتیاط ،مقتضای اصل عملی
است ،ولی اباحه و حظر ،مقتضای اصل اجتهادی است (خویی ،1368 ،ج ،2ص.)165
محقق اصفهانی این دلیل را رد میکند و میگوید:

پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحت یاط و برائت

ادعای اختالف بین حظر و اباحه در محمول است :یک مرتبه از این جهت که اباحه

این افتراق درست نیست؛ زیرا اوالً :در آن اختالف است و ثانیاً :خالف واقع
میباشد (اصفهانی ،1374 ،ج ،4ص.)129
در اینجا تمامالموضوع این است که محرز ،حکم شرعی هست یا نیست و اصالً
کاری ندارد با اینکه حکم واقعی چیست.
تغایر دوم
دومین تغایری که از نظر محمولی بین اباحه و حظر با برائت و احتیاط بیان کردهاند
این است که در برائت و احتیاط ،مؤاخذه در تقدیر است؛ ولی در اباحه و حظر چنین
نیست .محقق اصفهانی در بیان افتراق محمولی بین برائت و احتیاط با اباحه و حظر
این گونه استدالل کرده که در احتیاط ،محمول نفی مؤاخذه است.
تبیین کالم محقق اصفهانی در افتراق محمولی به این صورت است که ایشان میگوید:
تغایر دیگر در محمول این است که محمول در اوّلی حکم به اباحه یا حظر است؛
اما در دومی نفی مؤاخذه  ،حتی در ادله نقلیه است(اصفهانی ،1374 ،ج ،4ص.)129
آنچه در باب برائت و اشتغال منفی است و رفعشده ،مؤاخذه است؛ مثالً «کلّ شیء
مطلق حتّی یرد فیه نهی» به این معناست که مؤاخذه وجود ندارد؛ اما در مسأله حظر و
اباحه ،بنابر قول به اباحه ،اباحه واقعی مراد است و بنابر قول به حظر ،منع واقعی مراد
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است .پس در اینجا در مقام بیان این است که واقعاً حظر و منعی وجود ندارد و در باب
حظر و اباحه ،به اباحه یا حظر حکم میشود؛ اما در باب برائت و اشتغال ،حکمی
نیست؛ بلکه یا درک حکم است و یا محکومٌبه که عبارت است از مؤاخذه بنابر احتیاط
و عدم مؤاخذه بنابر برائت.
محقق اصفهانی در ادامه بیان مطالب ،اشکالی را به نظریه مذکور به شرح ذیل وارد
میداند:
این تغایر دفع شده است؛ زیرا مقوله حکم در اوّلی که اباحه و حظر باشد ،مورد اختالف
و همچنین خالف واقع است .با اینکه برگرداندن محمول در برائت و احتیاط به نفی مؤاخذه
برمیگردد که همگی مخالف تحقیق است (اصفهانی ،1374 ،ج ،4ص.)129
 .5-1-3تغایر به لحاظ مالک و اثر
در تغایر بین اباحه و حظر ،با برائت و احتیاط ( از لحاظ مالک و اثر) برخی اصولیان دو
تغایر بیان کردهاند:
تغایر اول
نخستین تغایر ،بحث تنجیز از واقع است؛ چون در مسأله برائت و اشتغال بنابر قول
برائت مبنی بر قبح عقاب بالبیان ،حکم واقعی منجز نیست؛ به همین دلیل نه امتثالی
طلب میشود و نه احتیاطی .از اینرو تکلیف از گردن مکلف برداشته میشود؛ یعنی
وقتی در برائت ،قبح عقاب بالبیان جاری میشود ،در واقع خبری از تکلیف نیست و
تکلیف واقعاً برداشته شده است ،و بنابر قول احتیاط ،احتمال تکلیف واقعی موجب
تنجز آن میشود .به همین دلیل در صورت امتثال نکردن ،مستحق عقاب میشویم .پس
آنچه در احتیاط مالک است ،احتمال تکلیف در واقع است و این خود باعث منجزیت
تکلیف میشود .بنابراین در مسأله برائت و اشتغال ،مالک این است که آیا حکم واقعی
تنجز دارد یا ندارد؟ اگر تنجز باشد ،به احتیاط عمل میکنیم و اگر تنجز نباشد ،برائت
جاری میکنیم .اما مالک در مسأله حظر و اباحه ،تنجز و عدم تنجز نیست؛ چون در این
مسأله با فرض عدم تکلیف یا با فرض چشمپوشی از تکلیف ،چنین بحثی مطرح
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تنجز مطرح باشد .پس در مسأله حظر و اباحه به هیچوجه سخن از تنجز و عدم آن
نیست؛ بلکه آنچه در باب حظر و اباحه مالک است ،بنابر ادلهای که وجود دارد ،مبنی بر
ملکیت مال غیر یا خروج از زیّ رقّیت (بندگی) یا وجوه دیگر فرق میکند .ازاینرو در
بحث حظر و اباحه ،مالک بر اساس مبانی مختلف فرق دارد؛ اما به هر حال تنجز و
عدم تنجز در این دو مالک نیست (همان؛ شبزندهدار1391 ،ش ،جلسه .)40
تغایر دوم
دومین تغایر از نظر مالک و اثر ،مصادف بودن با واقع است که محقق اصفهانی
درباره آن می گوید:

پژوهشی درباره اصالةالحظر و اباحه با اصالةاالحت یاط و برائت

میشود .بنابراین در مسأله حظر و اباحه ،اصالً بحثی از تکلیف نیست تا تنجز و عدم

اما اختالف دیگر بین اباحه و حظر در مالک و اثر ،این است که مکلف در حظر ،از
زیّ رقیت خارج میشود؛ چون اذن مالک را ندارد ،که در هر حال عقاب میشود؛ اما
در احتیاط چون واقع احتماالً منجز میشود ،دایرمدار مصادف بودن با واقع است ،پس
عقابی وجود ندارد (اصفهانی ،1374 ،ج ،4ص.)129
اگر در باب برائت و اشتغال ،مثالً احتیاطی شدیم ،وجود عقاب به تعبیر محقق اصفهانی
دائرمدار آن است که احتمال موجود ،مصادف با واقع باشد؛ وگرنه اگر مصادف با واقع نبود،
عقاب وجود ندارد؛ چون با تکلیف موال مخالفت واقعی نشده است .بنابراین وجود عقاب
در این مسأله ،قطعی نیست؛ چون بنابر برائت که معلوم است عقابی وجود ندارد و بنابر
احتیاط نیز چهبسا احتمال داده شده که مطابق با واقع نباشد و در این صورت عقابی نیز
وجود ندارد .بله ،اگر کسی قائل به قبح تجری شود ،ممکن است از باب تجری قائل به
عقاب شود؛ ولی آن عقاب ،غیر از عقاب از باب محتمل است؛ اما در مسأله حظر و اباحه
اگر قائل به اصالةالحظر شدیم ،عقاب قطعی است و متوقف بر چیزی نیست؛ چون بدون
اذن موال تصرف کرده و حکم جزمی عقل این است که چنین تصرفی قبیح است .بنابراین
در باب اشتغال ،عقاب مشروط به احتمال اصابت با واقع است؛ اما در مورد حظر ،عقاب
قطعی است و مشروط به چیزی نیست.
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در مورد فرض باال مسامحهای در تعبیر محقق اصفهانی وجود دارد و آن اینکه در فرض
اول میگوید« :فهو معاقب علیه علی أیّ حال»؛ درحالیکه معاقب بودن صحیح نیست ،بلکه
استحقاق عقوبت صحیح است؛ چون ممکن است خدا ببخشد و عقاب نکند .پس آنچه
مهم است ،استحقاق عقاب است ،نه خود عقاب؛ چراکه ممکن است شارع مقدس از باب
لطف ،شخص را عقاب نکند و او را ببخشد (شبزندهدار ،1391 ،جلسه.)40
 .5-2ادله قائالن به تغایر
 .5-2-1دلیل اول :تغایر به لحاظ حیثیت مالکانه و حیثیت شارعیت
اولین دلیلی که قائالن به تغایر برای مدعای خود ارائه کردهاند ،این است که در اباحه،
حیثیت مالکانه و در برائت ،حیثیت شارعیت وجود دارد که محقق اصفهانی در ضمن
دلیلی که در واقع دلیل اصالةاالباحه است ،حیثیت مالکانه را در اباحه تبیین میکند.
توضیح دلیل اینکه ،از نظر کبری باید دقت شود که آیا حکم عقل به قبح تصرف و
حکم به خروج از رسوم بندگی ،مطلق است یا مقید به مواردی است که شارع ،غرض
شارعی یا غرض مالکی داشته باشد؟ در غیر این صورت اگر شارع در جایی غرض
نداشته باشد ،عقل حکم نمیکند به قبح ؛ یعنی در مواردی که موال غرضی نداشته باشد،
تصرف در ملک او خروج از رسوم بندگی نیست .ایشان می گوید:
خدای متعال دو گونه غرض دارد:
الف) اغراض شارعیه ،که خود اقسامی به شرح ذیل دارد:
قسم اول :مواردی که از مصالح و مفاسد امور ناشی میشود؛ یعنی غرض شارع این
است که بهمنظور کمال انسان ،مصالح و مفاسد کارها به او ایصال شود .بنابراین اگر
شارع در این زمینه منع فرمود ،می گویند« :منع شرعی شده» و اگر ترخیص فرمود،
می گویند« :اباحه شرعیه وجود دارد».
قسم دوم :جایی است که شارع هیچ مفسده و مصلحتی در عملی ندیده است؛ به
همین دلیل در فعل ترخیص میدهد که به آن «ترخیص شارعی» می گویند.
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مزاحمت میکند و به همین دلیل در آنجا نیز ترخیص میدهد و اباحه جعل میکند؛
مثل مصلحت تسهیل و عدم تنفر از دین و عدم صعوبت امر ،به گونهای که مردم از دین
زده شوند .در این صورت اگر ترخیص داده نشود ،ممکن است مردم از اصل دین روی
بگردانند .به همین دلیل شارع اباحه جعل میکند.
قسم چهارم :مواردی است که مفسده در فعلی وجود دارد ،اما زمان اقتضا نمیکند
که اکنون اعالم شود؛ مانند شریعت اولیه درباره ورد مسأله خمر که شارع بهصورت
تدریجی حکم آن را بیان فرمود.
ب) اغراض مالکی :یعنی منع و اذن شارع از باب رعایت مصالح و مفاسد نیست؛
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قسم سوم :موردی است که مفسده یا مصلحت ملزمه وجود دارد ،ولی با امر دیگری

بلکه شارع اصالً مصلحت و مفسدهای نمیبیند ،یا اگر مصلحت و مفسدهای هست ،در
جعل حکم آن ،مصلحت و مفسده مالحظه نشده است؛ بلکه از باب موال بودن و اعمال
مولویت ،حکمی را جعل مینماید (اصفهانی ،1374 ،ج ،2ص.)496
محقق اصفهانی سپس می گوید که در جایی عقل حکم میکند که باید موال مراعات
شود و بدون اذن او کاری انجام نشود که غرض شارعی یا غرض مالکی داشته باشد؛
ولی اگر هیچیک از این دو غرض را نداشت ،در این صورت ،عقل به قبح تصرف حکم
نمیکند .به نظر ایشان در موارد پیش از شرع یا در مواردی که دلیلی از شارع نرسیده،
قطع داریم که شارع هیچ غرضی ندارد؛ اما غرض شارعی ،منتفی است؛ چون فرض این
است که یا قبل از شرع است یا دلیل شرعی بر این فعل وجود ندارد .اما غرض مالکی
منتفی است ،چون میدانیم خدای متعال ،مالک حقیقی است؛ ولی شارع هرگز بر اساس
موال بودن منع یا ترخیص نفرموده است؛ بلکه همه احکام بر اساس علل و حِکَم و
مصالح و مفاسد جعل شدهاند.
پس ایشان ابتدا کبرایی تنقیح می کند به این شکل که «حکم عقل به اینکه همه
حرکات و سکنات عبد باید به اذن موال باشد ،در همه جا نیست؛ بلکه در جایی است
که موال غرض داشته باشد»؛ سپس می گوید :اغراض موال منحصر در اغراض تشریعی
81

سال هشتم  ،شماره  ،28پاییز 1400

است .با مراجعه به کتاب عللالشرایع این ادعا روشنتر میشود؛ یعنی اغراض شارع از
رهگذر مصالح و مفاسد است؛ اما اغراض مالکی برای خدای متعال وجود ندارد؛ چون
خداوند غنی بالذات است و مشتهیات برای او معنا ندارد .پس اگر غرضی باشد ،غرض
تشریعی است و فرض این است که غرض تشریعی نیز وجود ندارد؛ چون بحث ما در
اصالةاالباحه و اصالةالحظر در جایی است که دلیل شرعی وجود ندارد .در نتیجه عقل
حکم به قبح تصرفات نمیکند و اصالةاالباحه ثابت میشود و با همین بیان ،دلیل بر
اصالةاالباحه نیز روشن می گردد (اصفهانی ،1374 ،ج ،2ص 496و .)497
اشکال سخن محقق اصفهانی این است که وقتی عبد کاری انجام میدهد ،دو حالت
دارد؛ چون گاهی یک خروج از رسوم بندگی مرتکب میشود و گاهی دو خروج پیش
میآید؛ مثالً اگر موالی عرفی بندهای داشته باشد که بدون اذن به سفر میرود ،گاهی
این عبد سوار مرکبی میشود که برای موالست و گاهی بدون مرکب میرود یا مرکب
شخص دیگری را سوار میشود .در جایی که سوار مرکب غیرموال میشود ،فقط یک
خروج از رسوم موال پیش میآید ،ولی در جایی که با مرکب موال به سفر رفته ،دو وجه
برای خروج از رسوم مولویت وجود دارد؛ پس این سخن که گفته شود ما میدانیم از
نظر رسوم مولویت مشکلی پیش نمیآید ،سخن درستی نیست؛ چون همه عالم ملک
خداست و او بدون اذن در ملک خدا تصرف کرده است .پس ،از دو جهت خروج از
رسوم بندگی پیش میآید (مکارم شیرازی ،1428 ،ج ،3ص 65و .)66
 .5-2-2دلیل دوم :تغایر از لحاظ مالک حقالطاعه بودن یا نبودن
دومین دلیلی که برای تغایر بین اباحه و حظر با برائت و احتیاط بیان کردهاند ،این است که
در احتیاط ،حقالطاعه بودن مالک است و در حظر ،چنین مالکی وجود ندارد .شهید صدر
در بحث معذریت و منجزیت قطع ،به مسلک حقالطاعه اشارهای میکند و می گوید:
برای اثبات تنجیز قطع گفته شده که مخالفت مقطوع ،ظلم است و ظلم ،قبیح؛ پس
مخالفت مقطوع ،قبیح است .تعبیر به «مخالفت قطع» به حکم موال قبیح است .در کالم
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قبح مخالفت با قطع به حکم موال؛ اما به نظر این بحث فرع دایره مولویت موالست.
اگر بگوییم موال در تمام احکام مقطوعه ،بر بندگان حق دارد که اطاعت شود،
مخالفت موال در همه موارد مقطوعه قبیح است و اگر گفتیم مولویت موال در برخی
موارد است ،مخالفت قطع ،تنها در همین زمینه قبیح است .پس بحث درباره ظلم و
مانند آن صحیح نیست .ایشان اساساً قضیه «العدلُ حسنٌ والظلمُ قبیحٌ» را قضیه «به نحو
ضرورت به شرط محمول» دانسته است؛ زیرا عدل «اعطاء کلّ ذیحق حقّه» است و
حق نیز آن چیزی است که اعطای آن حسن است؛ پس در خود عدل ،حسن وجود دارد
و حمل حسن بر آن ،ضرورت به شرط محمول است .به همین سبب اگر موال حق
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این بزرگان ،ظهور در مفروغٌ عنه دانستن مولویت موالست و به تبع آن ،حکم کردهاند به

داشته باشد که مطیع را مجازات کند ،مجازات مطیع ،عدل و حسن خواهد بود.
شهید صدر در حجیت قطع چنین توضیح میدهد که مولویت موال و منجزیت و معذریت
قطع ،جدا از هم نیستند؛ چون مولویت موال به معنای لزوم اطاعت موال و استحقاق عقاب بر
فرض مخالفت است و تعذیر و تنجیز نیز به همین معناست .پس اگر مولویت موال موارد قطع
را بنابر اطالق آن شامل باشد ،این به معنای معذریت و منجزیت است.
ایشان در ادامه ادعا میکند که مولویت موال نه تنها در موارد مقطوع بنابر اطالق
وجود دارد ،بلکه در موارد مظنون و مشکوک ،تا هنگامی که قطع برخالف آن وجود
نداشته باشد ،موجود است و همین مقتضی تنجیز است ،تا هنگامی که قطع برخالف
نباشد .در دیدگاه ایشان حجیت و مولویت ،مساوقاند و مولویت ،موضوع برای حجیت
نیست؛ بلکه موال کسی است که حق اطاعت بر عهده بندگان دارد و بر همین اساس
باید بررسی شود که حق موال در چه دایرهای است؟ آیا تنها حق در مقطوعات است یا
در سایر موارد نیز وجود دارد؟ ایشان به وجدان تمسک میکند و میگوید :به نظر ما
بالوجدان ،مولویت موال توسعه دارد و شامل مواردی است که قطع نیز وجود ندارد
(صدر ،1417 ،ج ،11ص.)445
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شهید صـدر برخالف نظر مشهور اصولیان ،بهویژه محقق نایینی ،معتقد است که قاعده
اولیه در هر تکلیف مشکوک ،احتیاط عقلی است .ایشان پس از بیان و تأیید ادلهای ماننـد
لزوم دفع ضرر محتمل ،وجود علم اجمالی در شبهات و تمسک به اصالت حظر ،نظریـه
«حـقالطاعه» را مطرح میکند .وی معتقد است که وقتی فرض احتمـال ضـرر و عقوبـت
وجـود داشته باشد ،می توان به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل رسید و این فرع تنجز تکلیـف
در مرحلـه سابق است؛ چراکه با عدم تنجز تکلیف ،قطع به عدم عقاب وجود خواهد
داشت و برای همین ،محال است که تنجز تکلیف ناشی از این قانون باشد.
خالصه اینکه اگـر عقـل بـه قاعـده «قـبح عقاب بالبیان» حکم کند ،در این حالت
موضوع ،قانون دفع ضرر خواهد بود؛ ولـی اگـر عقل حکم به برائت عقلی نکرد و تکلیف
احتمالی رافع هم منجـز باشـد و سـپس شک در فـراغ و سقوط مطرح شود ،در این حالت
عقاب بر مخالفت قبیح نخواهد بود و هیچ شکی در صـحیح بـودن عقوبت وجود نخواهد
داشت؛ چه قاعدهای با عنوان «لزوم دفع ضرر محتمل» موجـود باشـد و چه نباشد.
در واقع شهید صدر اعتقاد دارد که قانون «دفع ضرر محتمل» پس از فـرض احتمـال
ضـرر و عقوبت جاری میشود و همیشه فرع تنجز تکلیف در رتبه سابق است؛ بدین
معنا که تا وقتی تکلیف منجز نباشد ،قطع به عدم عقاب خواهیم داشت .برای همین
نمی توان گفت کـه ایـن تنجز به موجب قاعده «دفع ضرر محتمل» وجود دارد .علم
اجمالی در شبهات نیز ناظر به این است که چون عقـل بـه لـزوم احتیـاط در اطراف
علم اجمالی حکم میکند ،بنابراین اصل اوّلی عقلی در همه شبهات ،احتیاط خواهد بود.
شهید صدر در بیان اصل اوّلی احتیاط ،این دلیل را یکـی از ادلـه قـائالن
برمیشمارد .ایـن بحـث در «الکالم فی أدلة وجوب االحتیاط» طـرح شـده کـه بیشتر
آنان برایناند که اصل در اشیاء ،اباحه اسـت (صدر ،1417 ،ج ،11ص.)246
ایشان در جای دیگر می گوید :اجـرای برائت عقلی ،تبعیض در گستره حق اطاعت
موالی حقیقی و تحدید و تضییق دایره آن است .به بیان دیگر ،فقط در بُعد تکالیف
مقطوع ،حق طاعت وجود خواهد داشـت و البتـه وجـدان و عقل عملی ما با این
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عقلـی معتقـد اسـت که آنان میـان حجیت و مولویت ،تفکیک کردهاند؛ درحالیکه
تفکیک بین این دو صحیح نیسـت؛ زیـرا بحث از حجیت ،در واقع بحث از حدود
مولویت است .به نظر ایشان مولویت عبارت اسـت از حقالطاعه ،که آن هم از اموری
است که عقل آن را با مالک خالقیت یا شـکر مُـنعِم یا مالکیت درک میکند.
سپس میگوید :مشهور میـان مولویـت مـوال و منجزیـت احکام فرق گذاشتهاند؛
بدین معنا که دو امر متغایر نزد آنها وجود دارد .1 :مولویـت مـوالی واقعی است که نزد
آنها مسلّم است و نزاعی در آن ندارند و با بحث قطع و منجّزیت آن ارتباط نمییابد.2 .
منجّزیت قطع و حجیت آن ،که به مولویـت مـوال مـرتبط نمیشود.
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مطلب موافقت نمیکند .وی در مقام آسیبشناسیِ به خطا افتادن قائالن بـه برائـت

بنابراین از دیدگاه شهید صدر این تفکیکِ مشهور ،سبب اشتباه آنها شده است؛ زیـرا
تفکیک در حدود مولویت موال و حقالطاعه اوست که چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا
منجزیت ،از لوازم حقالطاعـه مـوال بـر عبـد اسـت (حسینی حائری ،1408 ،ج  ،1ص .)204
 .6تالزم بین اصالةالحظر و اباحه ،با اصالةاالحتیاط و برائت
 .6-1ادله قائالن به تالزم
قائالن به وجود تالزم بین اباحه و حظر با برائت و احتیاط ،برای مدعای خود ادلهای
آوردهاند که در ادامه بیان خواهد شد:
 .6-1-1دلیل عقلی بر جریان اصل احتیاطِ در اصل حظر
افعال ضروری و اضطراری اصالً در اختیار ما و مقدور نیست ،یا مضطرٌالیه است .افعال
اختیاری هم فعل و ترک آن ،نسبت به قدرت مکلف یکسان است .افعال اختیاری دو
دستهاند:
الف) افعالی که مفسدهشان یقینی است و اماره مفسده در آنها وجود دارد؛
ب) افعالی که از اماره مفسده خالیاند؛ مانند شرب توتون .بحث ما در این قسم است.
اولین دلیلی که مطرح میکنند ،این است که دلیل عقلی بر اصالةاالحتیاط (که
بسیاری از بزرگان و علما به آن استناد کردهاند) اصالةالحظر است .این دلیل را چنین
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تبیین میکنند :اصل اوّلی و قاعده عقلی در اشیاء و افعال اختیاری ما با قطع نظر از
حکم شرعی چیست؟ (صالحی مازندرانی ،بی تا ،ج ،4ص.)281
سه مسلک در اینباره وجود دارد:
ـ اصل در اشیاء ،اباحه و جواز و آزادی است؛ مگر در مواردی که شریعت
جلوگیری کرده است (بحرانی ،1423 ،ج ،1ص157؛ قمی ،بیتا ،ج ،1ص280؛ نایینی،
 ،1376ج ،3ص.)379
ـ اصل در اشیاء ،منع و حظر است؛ مگر در مواردی که شرع اجازه داده و حالل
کرده است (حسینی شیرازی ،1423 ،ج ،4ص.)308
ـ اصل توقف است؛ یعنی عقل انسان نه مستقل به اباحه و نه متوقف بر حظر است
و شعارش الأدری است؛ ولی هر جا توقف در حکم و فتوا بود ،به دنبالش احتیاط در
عمل میآید و باز باید احتیاط کرد (شیخ طوسی ،1417 ،ج ،1ص50؛ مفید ،1413 ،ج،1
ص35؛ شیخ انصاری ،1428 ،ج ،2ص.)90
با توجه به این مقدمه می گوییم :استدالل ،بر مبنای دوم و سوم مبتنی است و مستدل
می گوید :عقل ما مستقل است در اینکه باید از افعال غیرضروری پرهیز کنیم و حکم به
منع و حظر میکند و دستکم اگر قاطع به حظر نباشد ،قاطع به اباحه نیز نیست و
متوقف است .پس به حکم عقل ،هر کاری را که نمیدانیم حالل است یا حرام ،باید
حرام بشماریم و حق ارتکاب آن را نداریم .در شرب توتون نیز همین حکم جاری
است .از دیدگاه شرع هم برای مشتبهالحرامِ شرب توتون ،اباحه و جوازی ثابت نشده و
دلیلی بر اباحه نداریم تا نوبت به حظر و منع عقلی نرسد.
اگر بگویید :ما قبالً برای اباحه شرعی دلیل آوردیم که اخبار «کلّ شیء حالل »...بود،
مستدل میگوید :این اخبار معارض است با اخبار توقف و احتیاط و در سایه تعارض،
تساقط میکنند .در نتیجه عقالً که اصل و قاعده روشن بود ،شرعاً هم منعی از قاعده
عقلی نرسیده و دلیلی برخالف آن نیامده است .پس باید در موارد شبهه ،به همان اصل
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مطلوب است (صالحی مازندرانی ،بیتا ،ج ،4ص.)281
 .6-1-2دلیل دوم :حظر و اباحه ،مبادی تصدیقی برائت و احتیاط
دومین دلیل برای وجود تالزم بین اباحه و حظر با برائت و احتیاط ،این است که حظر و
اباحه به عنوان مبادی تصدیقی برائت و احتیاط مطرحاند .از کالم محقق نایینی و برخی
بزرگان استفاده شد که بین این دو مسأله ارتباط وجود دارد؛ به همین دلیل ایشان می گوید :
اگر کسی در باب حظر و اباحه قائل به حظر شد ،در باب برائت و اشتغال نیز باید قائل به
احتیاط شود .اگر کسی در این باب قائل به اباحه شد ،در مسأله دوم نیز باید قائل به برائت
شود و برای اثبات برائت نیاز به دلیل ندارد .پس اگر کسی بخواهد در باب برائت و اشتغال
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اوّلی مراجعه کنیم و به حظر یا وقف حکم نماییم و از مشتبهات بپرهیزیم و این

قائل به برائت شود ،باید در مسأله اول رفع مانع کند و بگوید که در مسأله اول ،حظر ثابت
نیست .پس در این صورت ،مسأله اول جزء مبادی تصدیقی برائت خواهد بود.
ایشان در فوائداألصول پس از بیان فرقهای دو مسأله می گوید:
اگر در مسأله اول قائل به اصالةاالباحه شدیم ،خود این دلیل میشود بر اینکه در
مسأله دوم نیز قائل به اصالةالبرائه شویم .پس اگر کسی قائل به اصالةاالباحه بود ،در
مسأله دوم فقط در صورتی می تواند اصالةاالشتغال را بپذیرد که بر اشتغال ،دلیل اقامه
کند؛ همان گونه که اگر کسی در مسأله اول قائل به اصالةالحظر شد ،در مسأله دوم برای
اثبات برائت باید دلیل اقامه کند (نایینی ،1376 ،ج ،3ص.)329
قدر متیقن کالم محقق نایینی این است که ایشان در مورد برائت و اشتغال عقلی
چنین مطلبی را می گوید؛ ولی ظاهر عبارت ایشان در أجودالتقریرات این است که هم به
ادله عقلی و هم ادله شرعی نظر دارد .ایشان در أجودالتقریرات جایگاه اصالةالحظر را
مطلق افعال نمیداند؛ بلکه افعالی موضوع اصالةالحظر قرار می گیرند که دو قید داشته
باشند :اوالً باید به خارج تعلق داشته باشند و مراد ایشان از خارج ،خارج از بدن انسان
است؛ دوم اینکه باید تصرف در خارج باشد.
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ایشان در این مورد می گوید :فقیه بعد از تنقیح مسأله حظر و اباحه ،در صورتیکه
قائل به حظر شد ،باید ببیند که آیا شارع دلیلی عمومی یا خصوصی مبنی بر ترخیص
دارد .اگر دلیلی بر ترخیص وجود داشته باشد ،حکم واقعی بر ترخیص وجود دارد و در
نتیجه ،حظر کنار گذاشته میشود؛ اما اگر چنین دلیلی نباشد ،در مسأله برائت و اشتغال
داخل میشود و جریان برائت متوقف بر دو چیز است:
الف) در مسأله اول دلیل بر ترخیص وجود نداشته باشد؛
ب) قائل به حظر نشده باشیم.
بنابراین همه افعالی که آن دو شرط را ندارند ،یعنی فعل ،خارجی نیست و تصرف
نیز در خارج نیست ،از ابتدا در مسأله برائت و اشتغال داخل میشوند و هر فعلی که دو
شرط «عدم وجود دلیل بر ترخیص» و «عدم قول به حظر» را نداشته باشد ،از ابتدا در
مسأله برائت و اشتغال داخل نمیشود؛ بلکه در مسأله حظر و اباحه داخل میشود.
از این کالم درمییابیم که این دو مسأله با یکدیگر مرتبطاند؛ چون قول به حظر،
مانع از جریان برائت است؛ اما این مطلب را که هر کس در آنجا قائل به اباحه باشد،
مستغنی از این است که در مسأله دوم دلیل بر برائت اقامه کند ،نمی توان از عبارات
أجودالتقریرات فهمید (خویی ،1368 ،ج ،2ص.)166
در تقریرات بحث محقق شاهرودی به این مطلب اشکال شده است؛ اگرچه ایشان نامی
از استاد خود نیاورده ،ولی بیانشان اشکال به بیان محقق نایینی است .ایشان می گوید:
این دو مسأله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ بلکه ممکن است در مسأله اول قائل
به حظر شویم و در مسأله دوم برائت را اختیار کنیم؛ چون مالک این مسأله دو چیز
است؛ مثل اینکه میخواهید در دفتری تصرف کنید یا مایعی بیاشامید؛ گاهی از حیث
مال دیگری بودن تصرف در آن جایز نیست و گاهی از باب ضرر تصرف جایز نیست.
در اینجا نیز همین گونه است؛ چون در مسأله حظر و اباحه ،سخن در این است که چون
عالَم و افعال انسانها متعلق به خداست ،نمی توان بدون اذن خدا در ملک او تصرف
کرد و در مسأله برائت و اشتغال ،مالک ،وجود یا عدم مفسده و ضرر است .بنابراین
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داشته باشد؛ اما از حیث اینکه موجب مفسده و ضرری نیست ،آن فعل ممنوع نباشد.
این متن از مرحوم شاهررودی نقل شده است
محقق شاهرودی میگوید:
مسأله حظر و اباحه از ناحیه عناوین اولیه است؛ اما مسأله برائت و اشتغال به عنوان
ثانوی است؛ چون مشکوکالحکم است و شک در وجود مفسده و عدم آن وارد شده
است و عنوان اولی و ثانوی به یکدیگر ارتباطی ندارند (شاهرودی ،بی تا ،ج ،4ص.)18
نتیجهگیری
 .1با توجه به اختالفاتی که بین علمای اصول در زمینه رابطه اباحه و حظر ،با برائت و
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ممکن است در مورد فعلی ،از باب اینکه تصرف در ملک دیگری است ،منع وجود

احتیاط وجود دارد ،نتیجه می گیریم که بین اباحه و حظر ،با برائت و احتیاط رابطه تغایر
وجود دارد؛ زیرا بین این دو ،از لحاظ موضوع و محمول و همچنین مالک و اثر ،تفاوت
بسیاری وجود دارد.
 .2ادلهای که قائالن به تالزم برای مدعای خود بیان کردهاند ،چندان موجه به نظر
نمیرسد؛ زیرا از اینکه حظر به منزله دلیل برای اصالةاالحتیاط مطرح میشود ،نمی توان
نتیجه گرفت که بین این دو تالزم وجود دارد؛ بلکه شاید از جهاتی تالزم وجود داشته
باشد ،ولی تفاوتهای بین این دو بیشتر است .پس با وجود یک وجه تالزم به تنهایی،
نمی توان قائل به وجود تالزم بین آنها شد.
 .3دلیل دیگر اصولیان این است که حظر و اباحه از مبادی تصدیقی احتیاط و برائتاند .پس
هرگاه در حظر و اباحه ،قائل به حظر شویم ،در احتیاط و برائت هم باید قائل به احتیاط
شویم .در بیان آیتاهلل شاهرودی به این کالم اشکال شد که شاید تشابهی وجود داشته
باشد ،ولی این دو هیچ ربطی به هم ندارند؛ بلکه از جهات گوناگون بررسی میشوند؛ به
این صورت که از یک جهت از مبادی تصدیقی باشند ،ولی از جهت دیگر نباشند .پس
وجوه مختلف دارند و ازاینرو نمی توان بهصورت کلی به وجود تالزم حکم کرد.
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