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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
: پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3•
كنـد كـه پاسـخ اول و دوم در برخـي      مرحوم آخوند احسـاس مـي  •

از اين رو براي برخي از حجـج مثـل   . ها، پاسخ كاملي نيست قسمت
بنابراين، پاسخ سوم فقـط  . نمايد اصالة االباحة، پاسخ ديگري ذكر مي

.به بعضي حجج اختصاص دارد
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
تضاد بين حكم واقعـي و حكـم ظـاهري در صـورتي     : گويد وي مي•

اما اگر يكـي از آنهـا از هـر    . است كه آنها از هر جهت بالفعل باشند
جهت بالفعل نباشد و ديگـري از هـر جهـت بالفعـل باشـد، مشـكل       

.گيرد اجتماع دو ضد يا اجتماع دو مثل صورت نمي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
اين پاسخ بر اساس مراتب حكمي است كه خود مرحوم آخوند ذكـر  •

همان گونه كه قبالً گفتيم، در نظر مرحـوم آخونـد حكـم داراي    . كرد
بـراي  . تنجيـز . 4. فعليـت . 3. انشـا . 2. اقتضـا . 1: چهار مرتبه است

روشن شدن مطلب آخوند، يك بار ديگر اجماالً مراحل مـورد نظـر   
.كنيم وي را مرور مي
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مراحل حكم در نگاه  
آخوند خراساني

اقتضا،  

انشاء،  

فعليت،  

تنجز
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
مرحـوم  . ي اقتضا، همان مرحله مصالح و مفاسد واقعي اسـت  مرحله•

آخوند معتقد است در همان عالم تكوين وقتي يك مصـلحت ملزمـه   
اي از مراتـب   كند، خـودش مرتبـه   وجود دارد كه اقتضاي وجوب مي

يعنـي در همـان مرحلـه،    . وجوب است؛ منتهي يك وجوب اقتضايي
. يك وجوب اقتضايي وجود دارد
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
ي دوم حكم، يعني انشا، آن هنگام است كه بر اساس مصلحت  مرحله•

ي واقعي يعني بر اساس وجوب اقتضايي، حرمت اقتضـايي   يا مفسده
. شود حكمي اعتبار مي... و

يعني اگر فعـل  (وقتي مولي اراده كرد كه بر طبق اين حكم عمل شود •
وجوب بود، مكلف آن را انجام دهد و اگر حرمت بود، از آن اجتناب 

. ي سوم رسيده است ، حكم فعليت يافته و به مرحله)كند
در نهايت آن هنگام كه بر امتثال اين حكـم، ثـواب و بـر عصـيان و     •

ي تنجيز رسيده  مخالفت با آن، عقاب مترتب شود، آن حكم به مرحله
. است
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
ي بعـد از انشـا اسـت و     ي اراده در اصطالح آخونـد، مرحلـه   مرحله•

در اين مرحله همانگونه كه يـاد آور  . شود ي فعليت ناميده مي مرحله
اي بالفعل در نفس مولي براي تحقق آنچـه حكـم كـرده،     شديم، اراده

.در اين صورت حكم فعلي شده است. شود پيدا مي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
با توجه به اين مراحل، آخوند معتقد است كه دو حكم تـا وقتـي بـه    •

ي فعليت نرسيدند، با يكديگر تضاد و تماثلي كه مانع اجتمـاع   مرحله
ي فعليت، يعني  آن دو حكم قبل از مرحله. آنها است، نخواهند داشت

ي انشا، فقط دو اعتبارند و از آن جهت كه دو اعتبارنـد بـا    در مرحله
.يكديگر تنافي ندارند
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
ي فعليت رسيده و  در موارد احكام ظاهري، حكم ظاهري به مرحله •

اي نسبت به حكم ظـاهري وجـود دارد، امـا آن     در نفس مولي اراده
ي فعليت نرسيده است، يعنـي در نفـس مـولي     حكم واقعي به مرحله

بنـابراين در صـورت مخالفـت حكـم     . اي وجـود نـدارد   چنين اراده
ظاهري با حكم واقعي يا موافقت حكم ظاهري با واقعي، هيچ تضـاد  

ي اجتماع آنها را در پـي داشـته باشـد، وجـود      و تماثلي كه استحاله
.ندارد
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
اگر به همين مقدار از بيان آخوند اكتفا كنيم، معنـاي ايـن سـخن آن    •

ي انشا قرار دارد و حكـم ظـاهري در    است كه حكم واقعي در مرتبه
ي انشـا،   ي قرار گرفتن حكم واقعي در مرتبه و الزمه. ي فعليت مرتبه

ي انشـا و   زيرا علم به احكام، در مرتبه. عدم تنجز حكم واقعي است
اگـر  . ي فعليت، موجب تنجز احكام نيسـت  قبل از رسيدن به مرحله

مكلف بداند كه مولي حكمي را اعتبار كرده، اما احراز نكند كه مولي 
واقعاً خواهان اجراي حكم است، آن حكم بر مكلف منجـز نخواهـد   

.بود
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
ي حكم ظاهري و واقعي در آنجا است كـه   در حالي كه فرض مسأله•

در صورت علم مكلف به حكم واقعي و بـر طـرف شـدن جهـل او،     
. حكم واقعي منجز بوده، ديگر مجالي براي حكم ظاهري نباشد

به عبارت ديگر، حكم ظاهري در فرض شك به حكم واقعي جعـل  •
با . شود، پس امكان علم به حكم واقعي در اين موارد وجود دارد مي

علم مكلف به حكم واقعي، حكم ظاهري منتفي و حكم واقعي منجز 
.شود مي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
با توجه به اين فرض و آن اشكال، مرحوم آخوند توضـيح ديگـري   •

وي با اين كه در ابتدا چهار مرتبه براي حكم معرفـي  . نمايد ارايه مي
:كند كند، اما براي حل اين معضل، فعليت را به دو قسم تقسيم مي مي

.فعليت از هر جهت مگر از جهت قيام يك حكم ظاهري بر خالف. أ•
.فعليت از هر جهت. ب•
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3

فعليت

فعليت از هر جهت . أ
مگر از جهت قيام يک 
.حکم ظاهری بر خالف

.فعليت از هر جهت. ب
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
به عبارت ديگر وقتي مولي حكمي را بـر اسـاس مصـالح و مفاسـد     •

ي او به ايـن حكـم انشـايي دو مرتبـه پيـدا       اعتبار نمود، تعلق اراده
. كند مي

خواهـد ايـن كـار انجـام شـود و       ي اول اين است كه مولي مي مرتبه•
ي او هيچ كاستي ندارد، مگر در صورتي كه يك حكم ظـاهري   اراده

با وجود يك حكم ظاهري بر خـالف آن حكـم   . بر خالف آن باشد
.گيرد ي مولي به آن حكم واقعي تعلق نمي واقعي، ديگر اراده
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
اگر حكم واقعي به اين مرتبه از فعليت برسد، از يك سـو بـا حكـم    •

كند و از سوي ديگر در صورت علم مكلف  ظاهري منافات پيدا نمي
. به آن، منجز است
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
با حكم ظاهري منافات ندارد، چون فرض اين است كـه بـا وجـود    •

حكم ظاهري مولي آن حكم واقعي را اراده نكرده است و در صورت 
علم، منجز اسـت، چـون مـولي حكـم واقعـي را فقـط در صـورتي        

خواهد كه يك حكم ظاهري بر خـالف وجـود داشـته باشـد و      نمي
بـا علـم مكلـف،    . وجود حكم ظاهري، منوط به جهل مكلف اسـت 

ي مولي بـه حكـم واقعـي تعلـق      رود و اراده حكم ظاهري از بين مي
.گيرد مي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
ي  بنابراين در نظر مرحوم آخوند بين حكم واقعي كـه فعليـت مرتبـه   •

اول را دارا است و حكم ظاهري كه از هر جهت فعلي اسـت، يعنـي   
حتي اگر بر خالف او يك حكم واقعـي وجـود دارد، داراي فعليـت    

. است، هيچ منافاتي وجود ندارد
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3

ي مـولي بـه آن    از ميان اين دو، آن كه فعلي است و به تعبيـري اراده •
در عـين حـال از آنجـا كـه حكـم      . تعلق گرفته، حكم ظاهري است

توانـد حكـم    ي فعليت است، علم مكلف به آن مـي  واقعي در مرحله
با اين وصف حكم واقعي از هر جهـت فعليـت   . ظاهري را كنار بزند

.شود كند و در نتيجه منجز مي پيدا مي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
» فعليت از هر جهت«مرحوم آخوند در واقع با طرح يك واسطه بين •

بـرد و   ، تنافي بين حكم ظاهري و حكم واقعي را از بين مي»انشا«و 
. رساند در عين حال به تنجز حكم واقعي نيز ضرري نمي
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پاسخ ديگري از مرحوم آخوند. 3
در نظر او حكم واقعي از هر جهت بالفعل است مگر از جهت وجـود  •

اما حكم ظاهري از هـر جهـت بالفعـل    . يك حكم ظاهري بر خالف
خواهـد و   مولي چيزي را كه از هـر جهـت بالفعـل اسـت مـي     . است

با علم مكلف، اَولـي، يعنـي   . خواهد ديگري را به شرط عدم اولي مي
رود و دومي  حكم ظاهري كه از هر جهت نيز بالفعل بود، از ميان مي

اين فعليـت  . يابد كه مشروط به عدم اولي بود، از هر جهت فعليت مي
.از هر جهت، موجب تنجز است
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اشكال مرحوم نائيني بر پاسخ سوم آخوند
اما به جاي اين كه فعليت را . كند مرحوم نائيني به اين بيان اشكال مي•

با اصطالح آخوند در نظر بگيرد و اشكال را بـر اسـاس آن سـامان    
دهـد و سـخن    دهد، فعليت به اصطالح خويش را مد نظر قـرار مـي  

. كند مرحوم آخوند را نقد مي



24

اشكال مرحوم نائيني بر پاسخ سوم آخوند

قبالً گفتيم كه مقصود مرحوم نائيني از جعل يا انشا، آن هنگامي است •
شود و مقصـود از مجعـول    ي حقيقيه اعتبار مي كه حكم به نحو قضيه

. كنـد  يا فعليت آن هنگام است كه حكم در خارج مصداق پيـدا مـي  
جعل يا انشـا كـرده اسـت و    . خمر حرام است: گويد وقتي شارع مي

ي مجعـول يـا    يابد، حكم به مرحله وقتي خمري در خارج تحقق مي
.فعليت رسيده است
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اشكال مرحوم نائيني بر پاسخ سوم آخوند
واضح است كه اصطالح مرحوم نائيني ربطـي بـه اصـطالح مرحـوم     •

. آخوند ندارد
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اشكال مرحوم نائيني بر پاسخ سوم آخوند
از اين رو شهيد صدر در نقد سخنان مرحوم نائيني همـين مطلـب را   •

دهد كه در اشكال كردن، بايد به اصطالحات شخص  دستاويز قرار مي
گوينده توجه نمود و بدين ترتيب اشكال مرحـوم نـائيني را بـه جـا     

.داند نمي
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اشكال شهيد صدر بر پاسخ سوم آخوند
: گويـد  وي مـي . كند اما خود او به مرحوم آخوند اشكال ديگري مي •

جواب مرحوم آخوند، جواب نيست، بلكه پذيرش اشـكال ابـن قبـه    
كسي كه . اساس اشكال بر فعلي بودِن از هر جهت استوار است. است

داند، به دليل همين است  حكم واقعي و ظاهري را با هم ناسازگار مي
. كند كه هر دو را فعلي از هر جهت فرض مي
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اشكال شهيد صدر بر پاسخ سوم آخوند

مرحوم آخوند با جواب خويش پذيرفته است كه اگر هـر دو از هـر   •
جهت بالفعل باشند، با هم ناسازگارند؛ اما اگـر يكـي، از هـر جهـت     

از ايـن رو تـالش كـرده    . بالفعل نباشد، با ديگري ناسازگاري نـدارد 
.است كه بيان نمايد يكي از آنها از هر جهت بالفعل نيست
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نقد اشكال شهيد صدر بر پاسخ سوم آخوند
در واقع مرحـوم  . اما ظاهراً اشكال شهيد صدر، اشكال واردي نيست•

كند كه هيچ وقت فعلي بودنِ از هر  آخوند با جواب خويش اعالم مي
جهت، براي حكم ظاهري و واقعي در يـك زمـان و بـا هـم اتفـاق      

آن موقع كه حكم ظاهري از هر جهت بالفعل اسـت، حكـم   . افتد نمي
واقعي از هر جهت بالفعل نيست و آن هنگام كه حكم واقعـي از هـر   

. جهت بالفعل است، حكم ظاهري وجود ندارد
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نقد اشكال شهيد صدر بر پاسخ سوم آخوند
يعني مرحوم آخوند با توجه به مراحلي كه خودش تبيـين كـرده، بـه    •

اگر مباني مرحوم آخونـد را بپـذيريم،   . حل اشكال اقدام نموده است
ي ابن قبه قبول  توانيم جواب وي را به عنوان يك جواب از شبهه مي

.لكن تمامي بحث در پذيرش همين مبنا است. كنيم
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نقد پاسخ سوم آخوند
كه شـهيد صـدر   (به عبارت ديگر صرف نظر از اشكال مرحوم نائيني •

، )دانيم كه چندان آن را وارد نمي(و اشكال شهيد صدر ) آن را رد كرد
بيان مرحـوم آخونـد در   . اشكال ديگري در كالم آخوند وجود دارد

جواب سوم، مبتني بر پذيرش مراتبي است كه خود وي بـراي حكـم   
.اشكال به سخن او هم در همين جا است. تصور كرده است
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نقد پاسخ سوم آخوند
توان پذيرفت كه مولي حكمي را بر اساس مصـالح و مفاسـد    آيا مي •

اعتبار كند ولي در عين حال خواهان آن حكـم نباشـد، يعنـي انشـا     
ي فعليت برسد؟  حاصل شود بدون اين كه حكم به مرحله
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مراحل حكم 

مالك،  
اراده، 
اعتبار، 
ابراز 
احراز
تنجز
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فعليت در نظر آخوند
اما مقصود آخوند از فعليت عبارت است از اين كه در نفس ولوي يا •

براي توضيح فرمايش مرحوم . ي عمل به حكم پيدا شود علوي، اراده
فرض نماييد كه يك مجمـع  : كنند آخوند آن را به مثال زير تشبيه مي

قانون گذاري بشري مثل مجلس شـوراي اسـالمي در صـدد اعتبـار     
ابتداء مجلس ضرورت تحقق يا عدم تحقـق چيـزي را   . حكمي است

يابد كه تحقق يـا عـدم آن، مصـلحت يـا      كند، يعني در مي ادراك مي
ي اقتضا يـا مـالك    مجلس در اين مرحله، در مرحله. اي دارد مفسده

كند و  او بر اساس آن مفسده يا مصلحت حكمي را جعل مي. باشد مي
. گيرد ي انشاء قرار مي بدين ترتيب به تعبير مرحوم آخوند در مرحله



35

فعليت در نظر آخوند
كند تا اجرا گردد، مجلس در مراحل  وقتي مجلس، قانون را ابالغ مي•

در اعتبار شارع . ي فعليت حكم رسيده است قانون گذاري به مرحله
خواهد كه حكم اعتبـار   وقتي مولي مي. نيز فعليت به همين معنا است

.حكم فعليت يافته است: گوييم اش، به اجرا در آيد، مي شده
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فعليت در نظر آخوند
ي فعليـت در اصـطالح    اگر اين تشبيه و تمثيـل را بپـذيريم، مرحلـه   •

ي ابراز حكم خواهد بود كـه در قبـل از آن يـاد     آخوند همان مرحله
در نفـس ولـوي   : گويد كرديم و بايد توجه داشت كه وقتي آخوند مي

ي بعـد از   شـود، اراده  اي براي اجراي حكـم پيـدا مـي    يا علوي اراده
ي قبل از اعتبار كه در مراحـل حكـم    اعتبار مورد نظر است، نه اراده

كنـد كـه آنچـه جعـل      بعد از جعل حكم، شارع اراده مي. ذكر نموديم
.كرده، تحقق خارجي بيابد
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فعليت در نظر آخوند
كه از آن تعبير به انشا (اما در واقع مقصود آخوند از فعليت، نه اعتبار •

بلكه مقصود وي چيزي است كه . است و نه حتي ابراِز اعتبار) كردند
. معموالً مالزم ابراز است

وقتي مولي حكم را اعتبار كند و بعد آن را اعالم نمايـد، ظـاهر ايـن    •
اگـر  . خواهد حكـم اجـرا شـود    اعتبار و ابراز اين است كه واقعًا مي

از اين روي اگر مولي ابراز كند ولي بعد . كرد خواست، اعالم نمي نمي
خواهان اجراي حكم نيست، يا بـدانيم كـه اگـر چـه     : صريحاً بگويد

مولي حكم را ابراز كرده، قصـد اجـرا و تحقـق حكـم را در خـارج      
.ي فعليت نرسيده است ندارد، اين حكم به مرحله
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فعليت در نظر آخوند
اي اسـت كـه بـر فـرض تصـور چنـين        فعليت مرحوم آخوند، نكتـه •

يعني اگر بعد از اعتبار ، ابراز و احراز، باز . باشد اي، مقبول مي مرحله
براي مولي اين مجال وجود داشته باشد كه نخواهد حكم اعتبار شده 

به عبـارت ديگـر خواسـتن و    (، ابراز شده، و احراز شده تحقق يابد 
، بدون شك اين حكم بر )نخواستن مولي هم در اينجا مجال پيدا كند

.مكلف منجز نخواهد شد
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فعليت در نظر آخوند
همانند رئيسي كه حكمي اعتبار كرده و اعالم هـم نمـوده؛ ولـي بـه      •

دانند كـه هنـوز    صراحت گفته يا كساني كه از حكم اطالع دارند، مي
زمان اجراي حكم فرا نرسيده است و رئيس هنوز خواهان اجراي آن 

بدون شك مرئوسان در مقابل اين حكم مسـئوليتي ندارنـد و   . نيست
اي بين ابـراز و   بدين ترتيب فعليت، مرحله. حكم بر آنها منجز نيست

.احراز از يك سو و تنجز از سوي ديگر خواهد بود
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نقد پاسخ سوم آخوند

از آنجـا كـه مـولي حكـيم اسـت و      . چنين چيزي امر لغـوي اسـت  •
گيرد، چيزي را كه  اعتبارات او براي رسيدن به يك هدفي صورت مي

.كند خواهان تحققش نيست و آن را اراده نكرده، اعتبار نمي
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نقد پاسخ سوم آخوند
. بايد توجه داشته باشيم كه اعتبار، يك تصور، توهم و خيـال اسـت  •

ي خـالق   همان گونه كه قبالً نيز گفتيم مراد از اين خيـال، يـك قـوه   
. ي صور حسي سازد؛ نه آن خزانه است كه به طور دايم مي

موجود غير حكيم ممكن است هـر چيـزي را دايـم بسـازد، امـا در      •
اعتبارات عقاليي و شرعي، تصورات و خياالت ساخته شده با يـك  

هدف عقال از وضع قـوانين، تنظـيم روابـط    . گيرند اغراضي شكل مي
بعضي از همين قوانين . فهمند ها در قالبي است كه خودشان مي انسان

. كه همه از نوع اعتبارات است، مورد پذيرش شرع هم هست
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نقد پاسخ سوم آخوند
مثالً مفهوم بسيار بسيار واضحي كه اساس بسياري از امور اجتماعي •

ترين و  ترين، با ارزش بر آن استوار است و به همين دليل يكي از مهم
ماليكـت  . باشـد  ترين مفاهيم عقاليي است، مفهوم مالكيت مـي  مقدس

ء باشـد بـه    اين كه چه كسي مالك يك شـي . صرفاً يك خيال است
امـا همـين مفهـوم سـامان     . لحاظ تكويني، تأثيري در عـالم نـدارد  

زيرا همان گونه كـه قـبالً   . ي بسياري از روابط اجتماعي است دهنده
باشند، ولي بـر   هم گفتيم اعتبارات اگر چه خيالند و اعتبار صرف مي

اي كـه   گيرند، به گونـه  ها و آثار واقعي شكل مي اثر يك سري ريشه
هاي واقعي نباشند، عقال به ساختن چنين چيزي  اگر آن آثار و ريشه

. كنند اقدام نمي
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نقد پاسخ سوم آخوند
تواند در ملك خود تصرف  شخص مالك چه تكوينًا و چه اعتبارًا مي•

مالـك  . تواننـد تصـرف نماينـد    كند، اما ديگران فقـط بـا اذن او مـي   
يـا  ) يك تصرف تكويني(تواند كاغذ در ملك خويش را پاره كند  مي

، ولي ديگران فقـط بـا   )يك تصرف اعتباري(او را به ديگري ببخشد 
حال در يك جامعه هر كس مالك يـك  . توانند چنين كنند اذن او مي

. هر كس فقط حق تصرف در ملك خويش را دارد. سري اشياء است
.شود بدين ترتيب روابط بين آنها تنظيم مي
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
كند، به قصـد و   اگر او هم چيزي را اعتبار مي. شارع هم حكيم است•

باقي ماندن يك اعتبار در حد اعتبار، با حكمت شـارع  . هدفي است
اگر شارع چيزي را اعتبار كند، امـا اراده، ننمايـد و آن   . منافات دارد

. چيز در حد اعتبار باقي بماند، حكيم نيست
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
هايي، اعتبار را از اراده -ممكن است در غير شارع به دليل محدوديت•

يا به تعبير دقيق، اعتبار كننده و تصميم گيرنده را از هم جدا كنيم، اما 
. اين محدوديت در شارع نيست
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
گذار -در امور عقاليي فرض يك گروه به عنوان اعتبار كننده و قانون•

اي نـدارد و در ايـن    و گروه ديگر به عنوان تصميم گيرنده، اسـتحاله 
گيـري پـيش    صورت ممكن است به علت مشكالتي كه موقع تصميم

ها، قـوانين   گيري توسط اعتبار كننده آيد، الزم باشد قبل از تصميم مي
. معنا است-وضع شوند؛ اما در مورد خداوند و شارع چنين چيزي بي



47

ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
او يـك سيسـتم   . تواند هر وقت كه خواسـت، اعتبـار كنـد    شارع مي•

گذار و يك سيستم اراده ندارد كه در موقع اراده نتواند اعتبـار  -قانون
در مورد . نمايد و مجبور باشد قبل از اراده، جعل كند و قانون بگذارد

او معنا ندارد كه قبل از اراده، صرفاً چيـزي را تـوهم كنـد و اعتبـار     
نمايد يا امري را جعل كنـد بـدون ايـن كـه از مكلفـان فعـل آن را       

.خواهان باشد
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
اش هـم در   شود قطعـاً اراده  البته حكمي كه در يك شرايط اعتبار مي•

به همين . آن شرايط است و قبل از آن شرايط نه اعتبار شده نه اراده
دليل اگر شرايط تغيير كند و حكم شرعي به دليلي تعطيل شـود، هـم   

اش و معنا ندارد كه اعتبار باقي  شود و هم اراده اعتبارش برداشته مي
.ي انجام آن برداشته شود بماند و فقط اراده
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
ي واليت فقيه معتقديم ولي  مثالً ما در حكومت اسالمي بنا بر نظريه •

اين حكم . تواند در بعضي شرايط، حكم شرعي را تعطيل كند فقيه مي
اگـر شـارع   . دهـد  شرعي در آن ظرف، اعتبارش را هم از دست مـي 

خواهد حكمي در زمان خاصي به اجـرا در آيـد، معنـايش ايـن      نمي
.است كه اصالً آن حكم در آن زمان جعل و اعتبار نشده است
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
اي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه بحث مرحـوم آخونـد    نكته•

آنچـه در مـورد انشـا و    . در اين جواب ناظر به شك مكلف نيسـت 
كند؛ حتي بدون وجود يك حكم ظاهري هم متصور  فعليت مطرح مي

چه حكـم ظـاهري هـم در    (در نظر مرحوم آخوند هر حكمي . است
ي  مرحله: ي اقتضا مرحله. 1. ، مراتبي دارد)كنارش باشد و چه نباشد

جعل حكم بر اساس مصالح : ي انشا مرحله. 2مصالح و مفاسد واقعي 
ي مـولي بـه تحقـق آنچـه      تعلـق اراده : ي فعليت مرحله. 3. و مفاسد

ثواب بر فعـل و عقـاب بـر تـرك در     : ي تنجز مرحله. 4اعتبار كرده 
.صورت علم مكلف به حكم فعلي
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
زيـرا  . ي تنجـز و اقتضـا نيسـت    بحث ما با مرحوم آخوند در مرحله•

تنجز اثر عقلي اعتبار حكم و اقتضا مربوط به مصالح و مفاسد واقعي 
ي اقتضا، قايـل بـه وجـود يـك      البته مرحوم آخوند در مرحله. است

در آنجـا فقـط اقتضـاي    : حكم اقتضايي بود كه ما نپذيرفيتم و گفتيم
از اين رو اگـر مرحـوم آخونـد    . حكم وجود دارد، نه حكم اقتضايي

گذاري به جاي تعبير اقتضاي حكم از حكـم اقتضـايي   -فقط در اسم
استفاده نموده است، اشكالي از اين جهت به كـالم وي نيسـت، ولـي    
اگر واقعاً قايل به وجود حكمي در آن مرحله اسـت، چنـين چيـزي    
قابل قبول نيست، چه در آن مرحلـه حكمـي وجـود نـدارد، حكـم،      

.ي اعتبار است-نتيجه
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
با اين وصف بحثي كه ما با مرحوم آخوند داريم فقط در تفكيك انشـا از  •

در نظر ما ممكن نيست كه شارع چيزي را اعتبار كند، ولـي  . فعليت است
. چنين چيزي با حكم او در تنافي اسـت . ي انجام آن را نداشته باشد اراده

بنابراين هيچ گـاه  . مولي هيچ محدوديتي براي اعتبار در زمان اراده ندارد
البته فعليت به اصطالح مرحـوم آخونـد نـه بـه اصـطالح      (انشا از فعليت 
شود؛ اگر چه پـذيرش چنـين    براي مولي و شارع جدا نمي) مرحوم نائيني

ــان دارد   ــي امك ــارات عقالي ــي در اعتب ــأ  . تفكيك ــايي منش ــر در ج اگ
از هم ) جهاز تنفيذي(گيري  و مرجع تصميم) جهاز تشريعي(گذاري -قانون

گذاران حكمي را اعتبار كننـد  -توان تصور نمود كه قانون منفك بودند، مي
. ي انجام آن، صورت نپذيرفته است كه هنوز اراده
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
شايد علت اين كه مرحوم آخوند فـرض جـدايي انشـا از فعليـت را     •

مثل اين كه . پذيرفته، مسايلي باشد كه در نظر وي صحيح بوده است
احكامي وجود دارد كه با ظهور امـام عصـر عجـل اهللا    : شود گفته مي

شود، يعني هم اكنون اعتبار آن احكام وجـود   تعالي فرجه روشن مي
مرحوم آخوند بر اسـاس ايـن تصـور    . اند دارد، اما به فعليت نرسيده

ي  كند، امـا نسـبت بـه آنهـا اراده     شارع احكامي را انشا مي: فرموده
ي نسبت به منْشا، تفكيـك   بدين ترتيب بين انشا و اراده. بالفعل ندارد

.كرده است
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
اما همان گونه كه گفتيم از يك سو چنين تفكيكي در مـورد شـارع    •

شـوند   صحيح نيست، زيرا احكام بر اساس مصالح و مفاسد جعل مي
ي  اي، اقتضاي حكم داشـته باشـد، اراده   و هر گاه مصلحت يا مفسده

تحقق آن هم هست و از سوي ديگر قول به احكامي در زمـان امـام   
عصر عجل اهللا تعالي فرجه، لوازمي دارد كه بـا خاتميـت نبـي اكـرم     

.صلي اهللا عليه وآله و دين اسالم ناسازگار است
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
حاصل كالم اين است كه ما با مصـطلح مرحـوم آخونـد در مراحـل     •

ي اقتضـا، صـرفاً    در نظر ما مرحلـه . ي حكم موافق نيستيم چهارگانه
ي تنجيز نيز صرفاً حكم  اقتضاي حكم است نه حكم اقتضايي، مرحله

ي انشا  عقلي است و آنچه در اين ميان مربوط به شارع است، مرحله
. باشد كه در آنجا حتماً شارع اراده هم دارد مي
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
ممكـن اسـت   : وي فرمـود . پـذيريم  اما فرمايش مرحوم نائيني را مي•

ي حقيقيه اعتبار كنـد، اگـر چـه در     شارع يك حكم را به نحو قضيه
بعد از مـدتي، آن  . خارج مصداقي براي آن حكم وجود نداشته باشد

به عبارت ديگـر معنـا دارد كـه    . كند حكم در خارج مصداق پيدا مي
حكمي در ظرف خودش مصداق نداشته باشد و در ظرف ديگري بعد 

مرحوم نائيني از اين دو مرتبه بـه  . از اعتبار خودش مصداق پيدا كند
اي است كـه   ي جعل، مرتبه مرتبه. كند ي جعل و مجعول ياد مي مرتبه

اي است كه مصداق حكم  ي مجعول مرتبه شود و مرتبه حكم جعل مي
.يابد تحقق مي
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
تر شدن مطلب در مورد احكام مربوط بـه زمـان ظهـور     براي روشن•

:حضرت عجل اهللا تعالي فرجه به اين مثال توجه كنيد
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
يعنـي  (فرض كنيد شارع قبل از زوال شـمس، وجـوب نمـاز ظهـر      •

در ايـن فـرض شـارع صـبر     . كند را، اعتبار مي) وجوب بعد از زوال
و مسلماً . كند تا بعد از زوال شمس، چنين حكمي را اعتبار نمايد نمي

در همان ظرف اعتبار، اين اراده هم وجود دارد كه وقتي زوال شمس 
مثل بلـوغ و عقـل و شـرايط    (شد، بر تمام كساني كه شرايط وجوب 

به بيان ديگر حكـم  . را دارند، نماز ظهر واجب است) ي تكليف عامه
وجوب نماز، شرطي دارد كه در زمان اعتبار، هنوز آن شـرط تحقـق   
نيافته است؛ اما همان طور كه معتبر اين حكم يعني آنچه اعتبار شده، 

اي كه به آن تعلق گرفته نيز مشـروط   مشروط به شرايطي است، اراده
. به همان شرايط و در ظرف همان شرايط است
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
ي امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه نيز به فرض كه  از اين رو در قضيه•

آن را به شكل گفته شده بپذيريم، معنـاي آن سـخن ايـن اسـت كـه      
احكامي قبل از ظهور حضرت عجل اهللا تعالي فرجه اعتبار شده كـه  
ظرف عمل به آنها در آينـده اسـت و يكـي از شـرايط آنهـا، ظهـور       

. در اين صورت اراده هم مربوط بـه آن زمـان اسـت   . حضرت است
يعني از خود زمان حضرت رسول اكرم صلي اهللا عليـه وآلـه، حكـم    
مذكور اعتبار شده، ولي معتبر و مراد امري استقبالي است و شـرطي  

.دارد كه هنوز حاصل نشده است
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
: پاسخ شيخ انصاري. 4•
شيخ مشكل اجتماع دو مثل يا دو ضد را از طريق تفاوت مرتبه حل •

وي معتقد است حكم ظاهري و واقعي در يك مرتبه نيستند، . كند مي
.بنابراين مشكل اجتماع دو ضد يا دو مثل را در پي نخواهند داشت
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پاسخ شيخ انصاري. 4
:گويد شيخ در توضيح مطلب خود چنين مي•
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پاسخ شيخ انصاري. 4
حكم ظاهري عبارت از حكمي است كه در فرض شـك نسـبت بـه    •

پس در موضوع حكم ظاهري، شك نسبت . شود حكم واقعي پيدا مي
از آن سوي شـك نسـبت بـه حكـم     . به حكم واقعي اخذ شده است
يعني ابتدا بايد حكمي باشد تا نسـبت  . واقعي، فرع حكم واقعي است

. به آن شك حاصل شود
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پاسخ شيخ انصاري. 4
ي شك نسبت به حكم واقعـي متـأخر از حكـم     با اين وصف، مرتبه•

ي حكم ظاهري متأخر از شك نسبت به حكم واقعـي   واقعي و مرتبه
حكم ظاهري رتبتاً متأخر از حكـم واقعـي   : توان گفت پس مي. است
.است
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پاسخ شيخ انصاري. 4
ي حكـم   به بيان ديگر، حكم واقعي مشروط بـه شـرطي در ناحيـه    •

ظاهري نيست، اما حكم ظاهري مشروط به شـك در حكـم واقعـي    
حكم واقعي، حكمي است كه براي فعل في حـد نفسـه جعـل    . است

شود، در حالي كه حكم ظاهري در فرض شك به حكـم واقعـي    مي
.شود اعتبار مي
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پاسخ شيخ انصاري. 4
:بنابراين اگر سه چيز را در نظر بگيريم •
حكم واقعي،. 1 •
شك نسبت به حكم واقعي و. 2 •
حكم ظاهري، . 3 •
حكم واقعي قبل از شك نسبت به حكم واقعي و مقدم بر آن و حكم •

پـس  . ظاهري بعد از شك نسبت به حكم واقعي و مؤخر از آن است
.در يك مرتبه نيستند
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پاسخ شيخ انصاري. 4
ي برخي مبني بر يك مرتبه بـودن   دهد كه گفته مرحوم شيخ ادامه مي•

حكم ظاهري و واقعي درست نيست، زيرا فرض اين اسـت كـه اول   
شـود، سـپس حكـم ظـاهري      نسبت به حكم واقعي شك حاصل مي

شك در حكم واقعي، موضوع حكم است و از آنجـا  . گردد جعل مي
.گيرد، بر حكم تقدم دارد ي علل حكم قرار مي كه موضوع در سلسه
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نقد مرحوم آخوند نسبت به پاسخ شيخ انصاري
پذيرد حكـم   مرحوم آخوند در نقد بيان مرحوم شيخ ضمن اين كه مي•

ظاهري متأخر از شك به حكم واقعي و شك به حكم واقعي متأخر 
تـوان شـبهه را پاسـخ     با اين بيان نمي: گويد از حكم واقعي است، مي

ي حكم واقعـي، حكـم ظـاهري وجـود      زيرا اگر چه در مرتبه. گفت
. ي حكم ظاهري، حكم واقعي هست ندارد، اما در مرتبه
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نقد مرحوم آخوند نسبت به پاسخ شيخ انصاري
در آن هنگام كه مكلف به حكم واقعي شـك دارد و بـراي او حكـم    •

شود، به دليل اشتراك احكام بـين عـالم و جاهـل،     ظاهري جعل مي
بلكه . رود حكم واقعي همچنان بر حال خود باقي است و از بين نمي

اگر اين مبنا يعني اشتراك احكام بين عالم و جاهل وجود نداشت، ما 
اما بـا پـذيرش ايـن مبنـا، در     . شديم اصًال گرفتار اين مشكالت نمي

بـدين  . هنگام شك به حكم واقعي، آن حكم همچنـان جريـان دارد  
ي حكم ظاهري، حكم واقعي وجـود دارد و مشـكل    ترتيب در مرتبه

.اجتماع دو مثل يا دو ضد مطرح است
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
پذيرد، اما در عين حال جـواب   شهيد صدر نقد مرحوم آخوند را نمي•

وي در مـورد مطلـب آخونـد    . دانـد  شيخ را يك جواب كـافي نمـي  
زيـرا  . ي حكم ظاهري وجـود نـدارد   حكم واقعي در مرتبه: گويد مي

ي علـل حكـم ظـاهري قـرار دارد و علـت و       حكم واقعي در سلسه
.معلول با هم، در يك رتبه نيستند
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
چيزي كه باعث چنـين تصـوري در مرحـوم آخونـد شـده اسـت،        •

علت و معلول در يك رتبه، نيستند اما در يك . همزماني آن دو است
باشـد، امـا در وجـود بـا او      علت بر معلول رتبتاً مقـدم مـي  . زمانند

. همزمان است يعني بين علت و معلول تفكيك زماني وجـود نـدارد  
مرحوم آخوند با همزماني آن دو، هم رتبگـي آنهـا را نتيجـه گرفتـه     

.است در حالي كه آنها فقط همزمانند نه هم رتبه
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
پذيرد؛ زيـرا   اما شهيد صدر با اين وجود، جواب مرحوم شيخ را نمي•

معتقد است آنچه منشأ بروز مشكل ابـن قبـه شـد، همزمـاني حكـم      
اي متفـاوت   دو متضاد اگـر چـه مرتبـه   . ظاهري و حكم واقعي است

. شوند داشته باشند، در يك زمان با هم جمع نمي
يكـي از دو  : فرمايـد  با توجه به همين بيان است كه شهيد صـدر مـي  •

زيرا علت و معلـول علـي رغـم    . تواند علت ديگري باشد متضاد نمي
تواننـد   تفاوت در رتبه، همزمانند در حالي كه اگر متضاد باشند، نمـي 

.همزمان تحقق يابند
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
اي را به كالم شهيد صدر اضافه نماييم كه قاعـدتاً   در اينجا بايد نكته•

در . مورد توجه خود وي هم بوده اما به صراحت بيان ننمـوده اسـت  
اگر محل . ي محل واحد نيز مطرح است بحث اجتماع دو ضد، مسأله

فقط در محل واحـد  . يابد دو ضد متفاوت باشد، اجتماعي تحقق نمي
.گردد ي اجتماع دو ضد طرح مي است كه استحاله
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
ي احكام ظاهري و واقعي اضافه بر زمان، محل حكم نيـز   در مسأله •

مثالً فرض كنيد سيگار كشيدن در واقـع حـرام باشـد و    . واحد است
حكم به . مكلف به استناد برائت شرعي، به حليت سيگار حكم نمايد

حرمت در واقع و حكم به حليت در ظاهر، هر دو بر يك چيز يعنـي  
بنابراين حرمـت سـيگار كشـيدن بـا     . سيگار كشيدن وارد شده است

حليت سيگار كشيدن از حيث رتبه متفاوتند يكي حكم واقعي اسـت  
و قبل از شك و ديگري حكم ظاهري است و بعد از شك، اما محل 

شارع در يك زمان هم بـه حرمـت سـيگار    . و موردشان يكي است
.كند و هم به حليت سيگار ظاهراً واقعاً حكم مي
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نقد شهيد صدر نسبت به پاسخ شيخ انصاري
به بيان ديگر اگر محل دو ضد يكي فرض شود و بخواهنـد همزمـان   •

ي آنها، مشكلي را حل نخواهـد كـرد و    اتفاق بيفتند، اختالف در رتبه
.اجتماع آنها همچنان محال خواهد بود
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پاسخ شيخ انصاري. 4
ي ابن قبه بيان شد، اين است  حاصل آنچه تا كنون در جواب به شبهه•

گـوي ايـن   -تواند به طور دقيـق پاسـخ   ها نمي كه هيچ كدام از جواب
ي فعليـت و انشـاي    ي مرحوم شيخ، مرحله اختالف رتبه. شبهه باشد

مرحوم آخوند، مصلحت جعل وي و اين كه مجعول احكام ظـاهري،  
. كند حكم وضعي است، هيچ يك كمكي در حل مسأله نمي
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پاسخ شيخ انصاري. 4
هاي ديگر نيز كه مثل آقا ضياء عراقي، مرحوم شيرازي و مرحوم  راه•

امـا بـه زودي راه حلـي را از    . نائيني ارايه كردند، همين گونه اسـت 
ي ديگر را  تواند اين شبهه و دو شبهه كنيم كه مي شهيد صدر مطرح مي

. پاسخ گويد
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پاسخ شيخ انصاري. 4
در بيانات مرحوم آخوند، شيخ انصاري و به خصوص مرحوم نائيني •

و آقا ضياء به راه حل شهيد صدر اشاره شده است، اما هيچ كـدام از  
ي منسـجم تبـديل    ها، راه حل را به يك نظريه و انديشـه  اين اصولي

آنها فقط عناصري از آن نظريـه را بـه   . نكرده و تئوريزه ننموده است
آقاي صدر اين مجموعه را با هـم  . اند صورت جرقه هايي طرح كرده

ي خويش را در مورد حكـم ظـاهري ارايـه     هماهنگ نموده و نظريه
.داده است
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پاسخ شيخ انصاري. 4
ي شهيد صدر كه در واقـع   در اين قسمت از بحث، قبل از بيان نظريه•

هـا در مـورد    هايي كه اصولي جواب به هر سه شبهه است، به راه حل
. پردازيم اند، مي ي ديگر بيان كرده شبهه
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پاسخ شيخ انصاري. 4
البته همان طور كه قبالً نيز ياد آور شديم، تفاوت جعل و مجعول به . •

گردد، نه آن گونـه كـه    تري كه شهيد صدر فرمود، بر مي ي دقيق نكته
.مرحوم نائيني بيان كرد

چـرخش  . در مثال چرخاندن يك كليد، اين نكته كامالً واضح است. •
.باشد دست مقدم بر چرخش كليد است اما با آن همزمان مي

ي  مرحوم شيرازي و مرحوم نائيني، تفسير ديگري از تفـاوت رتبـه  . •
آقاي هاشـمي، بحـوث فـي علـم     : ك.ر(اند -مرحوم شيخ بيان كرده

)االصول
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ي ابن قبه پاسخ به شبهه. أ
شويم كه در اصطالح مرحوم نائيني نيز انشـا بـدون فعليـت متصـور      ياد آور مي. •

كنـد، فـرق    است، اما آنچه مرحوم آخوند فرمود، با آنچه مرحوم نائيني بيـان مـي  
تر انشا در اصطالح مرحوم نائيني مستلزم فعليت به اصطالح  به عبارت دقيق. دارد

وقتـي شـارع   . مرحوم آخوند هست، اما مستلزم فعليت به اصطالح خودش نيست
الخمر حرام، اجتناب از خمر را خواهان است، اگـر چـه ممكـن اسـت     : گويد مي

در اينجا انشا مستلزم فعليتي اسـت كـه مرحـوم آخونـد     . خمري در خارج نباشد
ي  اما اگر خمري در خارج وجود نداشته باشد، حكم فقط بـه نحـو قضـيه   . فرمود

فعليـت  (باشد  ي فعليت كه تحقق در خارج مي حقيقيه انشا شده و هنوز به مرحله
.، نرسيده است)به اصطالح خود مرحوم نائيني

ايم كه مالكيت اعتباري، غير از مالكيت خداونـد نسـبت بـه     قبالً هم اشاره كرده. •
مالكيت مطرح در اينجا، مـالكيتي  . ي تكويني است موجودات است كه يك سلطه

.ي قوانين است در دايره
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