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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب•
شـود   گفتيم با جعل حكم ظاهري، مصلحت واقعي از مكلف فوت مي•

در حالي كه احكام شرعي . گردد ي واقعي مي يا مكلف گرفتار مفسده
اگر شارع چيـزي جعـل   . براي حفظ مصالح و پرهيز از مفاسد است

كند كه باعث فوت مصالح واقعي يا گرفتاري در مفاسد واقعي شـود،  
.با غرض تشريع ناسازگار است
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
.هايي داده شده است-در پاسخ به اين اشكال جواب•
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
:جواب مرحوم آخوند. 1•
ي ابن قبـه، چنـد پاسـخ را از قـول مرحـوم       قبالً در پاسخ به شبهه •

وي در پاسخ دوم مطلبي داشت كه در اينجـا هـم   . آخوند نقل كرديم
مرحـوم آخونـد   . گيـرد  براي حل مشكل نقض غـرض بـه كـار مـي    

اين مصـلحت،  . مصلحت در احكام ظاهري، در جعل است: گويد مي
ي  شـود يـا آن مفسـده    آن مصلحت واقعي را كه از مكلف فوت مـي 

. نمايد گردد، جبران مي واقعي را كه مكلف گرفتار آن مي



6

جواب مرحوم آخوند. 1
بنابراين اگر يك حكم ظاهري وجوب عملي را كه واقعًا واجب بـود  •

و صد درجه مصـلحت داشـت، نفـي كنـد يـا آن را تحـريم نمايـد،        
مصلحتي كه در جعل اين حكم ظـاهري وجـود دارد، آن مصـلحت    

همچنين اگر يك حكم ظاهري حرمـت  . كند فوت شده را جبران مي
عملي را نفي و داللت بر وجـوب آن بنمايـد، مصـلحت موجـود در     

. ي واقعي است ي آن صد درجه مفسده حكم ظاهري، جبران كننده
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جواب مرحوم آخوند. 1
بدين ترتيب مكلف معادل مصلحت از دست رفته را با عمل به حكم •

آورد و گرفتاري در مفسده را با عمل به حكـم   ظاهري، به دست مي
كند مثالً عمل به حكم ظـاهري دويسـت درجـه     ظاهري، جبران مي

ي حكـم   مصلحت دارد كه مكلف با از دست دادن صد درجه مفسـده 
.سازد واقعي، باز صد درجه نصيب خود مي
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جواب مرحوم آخوند. 1
واضح است در اين جواب، از آنجا كه فرض بـر عـدم تغييـر حكـم     •

در اينجا حكم واقعي . آيد ي تصويب پيش نمي باشد، مسأله واقعي مي
و حكم ظاهري نيـز مصـلحتي   ) مصلحت در مجعول(مصلحتي دارد 

حكـم ظـاهري، حكـم واقعـي را تغييـر      ). مصلحت در جعـل (دارد 
دهد؛ بلكه فقط عمل به آن، مصـلحت از دسـت رفتـه در حكـم      نمي

.كند واقعي را جبران مي
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جواب مرحوم آخوند. 1

كساني مثل آقاي خويي كه اين جواب را از مرحوم آخوند پذيرفته و •
گوي هـر دو شـبهه   -روي آن تأكيد دارند، معتقدند اين جواب، پاسخ

.ي نقض غرض است ي ابن قبه و شبهه يعني شبهه
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جواب مرحوم آخوند. 1
اشكالي كه در اين پاسخ وجود دارد، عيناً همان چيزي اسـت كـه در   •

اگر صرفاً مصلحت در جعل باشد و مجعول حتي در طول . قبل گفتيم
جعل هم مصلحتي پيدا نكند، عقل به لزوم تبعيـت از چنـين چيـزي،    

كند و اگر مجعول در طول جعل، مصـلحت بيابـد، مشـكل     حكم نمي
.ي ابن قبه، باقي خواهد ماند نقض غرض همانند شبهه
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه. 2
: ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه. 2•
داند و نه معتقـد اسـت كـه     شيخ انصاري نه مصلحت را در جعل مي•

كند، بلكه  مصالح و مفاسد آن مجعول واقعي با حكم ظاهري تغيير مي
.گزيند اي را بر مي يك راه ميانه
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه. 2
واضح است اعتقاد تغيير مصالح و مفاسد واقعي، شـخص را گرفتـار   •

اگر مثالً بگوييم شرب تتن قبـل از حيلـت ظـاهري    . كند تصويب مي
رود،  اش واقعاً از بـين مـي   واقعاً مفسده دارد و با جعل حليت، مفسده

قايل به تصويب و از بين رفتن حكم واقعـي توسـط حكـم ظـاهري     
. ايم شده
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه. 2
كند كه مشكل تصويب و مشكل  اي را مطرح مي از اين رو شيخ نظريه•

مصـلحت در  : گويـد  وي مـي . قول مصلحت در جعل را نداشته باشد
وقتي مولي حكم به حليت چيـزي نمـود و مكلـف بـه     . سلوك است

استناد حليت مولي و به دليل تبعيت از اماره يا اصل عملي، كاري را 
انجام داد، اين تبعيت و سلوك، آن مصـالح واقعـي را كـه از دسـت     
مكلف خارج گرديده يا آن مفاسد واقعي را كه مكلف به آن گرفتـار  

.كند شده، جبران مي
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
بنـابراين در  . سلوك كار عبد است در حالي كه جعل كار موال اسـت •

كـرد، وجـود    اينجا مشكلي كه در قول مصلحت در جعل جلـوه مـي  
مصلحت سلوكيه از يك سو مبناي اشتراك عالم و جاهـل در  . ندارد

كنـد و از   احكام و مبناي تخطئه را كه مبناي شيعه است، حفـظ مـي  
ايـن سـلوك عبـد    . نمايد ي نقض غرض را حل مي سوي ديگر شبهه

ي ايجـاد شـده،    است كه با جبران مصلحت از دست رفته يا مفسـده 
.كند، نه جعل مولي غرض مولي را تأمين مي
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
شيخ انصاري مصلحت در سلوك را فقـط نسـبت بـه امـاره مطـرح      •

ي  نموده، اما از آنجا كه بحث ما فقط مربوط به امـاره نيسـت، دايـره   
.دهيم تا اصول عملي را نيز در بر گيرد جواب شيخ را توسعه مي
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
اشكالي كه در پاسخ مرحوم شيخ انصاري، يعني مصـلحت سـلوكيه،   •

بـه عبـارت ديگـر    . وجود دارد، گرفتار شدن در نوعي تصويب است
بـراي  . كنـد  سخن شيخ رجوع به چيزي است كه خود از آن فرار مي

توضيح اين مطلب الزم است به تصوير معتزلي و اشعري از تصـويب  
.بپردازيم
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
احكام . در نظر اشاعره، شارع حكمي در واقع ندارد :تصويب اشعري•

هر گـاه دليلـي بـه حكـم     . ي احكام است شارع، تابع امارات و ادله
به عبـارت  . خاصي منتهي شود، همان حكم، حكم واقعي خواهد بود

ديگر اصالً دو حكم كه يكي قبل از دليل باشد و ديگـري از طريـق   
تنها حكم موجود همان اسـت كـه در   . دليل كشف شود، وجود ندارد

حكم مكشـوف،  : بنابراين الزم نيست بگوييم. شود طول دليل پيدا مي
.مطابق با حكم واقعي است يا مخالف حكم واقعي است



18

ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
بنا بر تصويب اشعري، وجود احكام واقعـي وراي مفـاد ادلـه انكـار     •

شود احكام واقعي چيزي جز مفاد ادله نيست و بر  گردد و ادعا مي مي
مجتهد در اجتهاد خويش به هـر حكمـي   . اجتهاد مجتهد توقف دارد

بنابراين اگر مجتهد از احكـام  . منتهي شود، همان حكم خداوند است
وجو ننمايد و دليلي بر حكم اقامـه نشـود، در واقـع حكمـي     -جست

گـردد   به عبارت ديگر مجتهد در واقع دنبال چيزي مـي . وجود ندارد
.كه در ابتدا تحققي براي آن متصور نيست
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
كنيم كه اين سخن به معناي اخذ علـم   در آينده در بحث قطع بيان مي•

به يك حكم در موضوع همان حكم است يعنـي تـا وقتـي علـم بـه      
در نتيجه مشكل عدم ضـابطه  . چيزي پيدا نشود، حكمي وجود ندارد

زيرا چه بسا مجتهدي در يك حكـم بـه وجـوب    . پيش خواهد آمد
در نتيجه براي يكي حكم . شود و مجتهد ديگري به حرمت منتهي مي

. واقعي، وجوب و براي ديگري حرمت خواهد بود
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
البته الزم به ذكر است كه اشاعره احكـام را تـابع مصـالح و مفاسـد     •

از ايـن رو مشـكل   . دانند و قايل به حسن و قبح عقلـي نيسـتند   نمي
توانند  آنها بر طبق اين مبنا، مي. شود مذكور در فرض آنها، تصور نمي

آن نظر را در مورد احكام واقعي ارايه كنند اما شيعه كه با اصل مبنـا  
تواند به دليل اختالف اجتهـاد مجتهـدان قايـل بـه      مخالف است نمي

.وجود احكام واقعي مختلف براي يك حكم باشد
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
در نظر اين گروه، شارع در واقع احكـامي دارد كـه    :تصويب معتزلي•

ماند اما اگر حكم  اگر با مفاد ادله منطبق باشد، به حال خود باقي مي
واقعي با مفاد ادله متفاوت باشد و دليل، مطلـب ديگـري را غيـر از    

كنـد و بـا دليـل     آنچه در واقع بود، اثبات كند، حكم واقعي تغيير مي
مثالً اگر شرب خمر در واقـع حـرام باشـد و دليـل،     . شود منطبق مي

حكمي بر حرمت شرب خمر اقامه كند، حرمت شرب خمر به حـال  
خود باقي است؛ اما اگر دليل، حكم به حليـت شـرب خمـر بنمايـد،     

.شود به حليت تبديل مي) يعني حرمت(حكم واقعي 
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ي شيخ انصاري مصلحت سلوكيه
مبناي معتزله نيز در نظر قايالن به تخطئه با همـان مشـكل تصـويب    •

ي  ي اقامـه  پذيرش تغيير حكم واقعي، به واسطه. اشعري مواجه است
دليل، به معناي عدم وجود يك مصلحت مستقل براي حكـم واقعـي   

بنا بر اين نظريه، مصالح نشأت گرفته از دليل، مصالح واقعي را . است
دهند و حكم واقعي صاحب يك مصلحت جداگانه و مستقل  تغيير مي

.نسبت به مصلحت دليل نيست
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
خالصه آن كه بنا بر تصويب، چه اشعري و چه معتزلي، اصًال مشكل •

زيرا فـرض بـر تغييـر    . نمايد ي نقض غرض رخ نمي ابن قبه و مسئله
احكام واقعي و به عبارتي تغيير مصالح و مفاسد واقعي است و با اين 
فرض دو حكم كه يكي ظـاهري و ديگـري واقعـي باشـد، تصـوير      

در حالي كه مشكل اجتماع دو مثل يـا دو ضـد يـا نقـض     . شود نمي
.ء جعل شود غرض مولي در جايي است كه دو حكم براي يك شي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب

گريدم و با چند مثال به تبيين  حال با اين مقدمه به بحث شيخ باز مي•
:پردازيم سخن وي و اشكال آن مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
ي نقـض   در صدد پاسخ به شـبهه ) يعني تخطئه(شيخ با مبناي شيعه  •

گـردد   غرض است و اعتقاد دارد كه قيام اماره بر يك حكم باعث مي
بدين ترتيـب مصـلحت فـوت شـده     . سلوك اماره مصلحت پيدا كند

. شود جبران مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
بنا بر اين نظريه، فرض كنيد در ظهر جمعه، نماز جمعه واقعاً واجـب  •

در اين هنگام نماز ظهر اصالً مصلحتي ندارد و حكمـي  . تعييني باشد
حكمي كه واقعاً وجـود دارد، از آنِ نمـاز   . براي آن جعل نشده است

اي حكم به وجـوب تخييـري    اگر در همين فرض، اماره. جمعه است
توانـد بـه    نماز جمعه و نماز ظهر، در ظهر جمعه بنمايد، مكلـف مـي  

مرحوم . استناد دليل، نماز ظهر را انتخاب كند و نماز جمعه را نخواند
مكلف با خواندن نماز ظهر كه تجلي سـلوك اسـت،   : فرمايد شيخ مي

.كند آن مصلحت فوت شده در نماز جمعه را جبران مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
بنا بر نظر مصلحت سلوكيه، مصلحتي كه در اثر عمل به يـك امـاره   •

ي مصـلحت فـوت شـده اسـت و بـيش از آن       شود، به اندازه پيدا مي
. شود جبران نمي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
از اين رو فرض كنيد در عصر غيبت واقعاً نماز ظهر در ظهر جمعـه،  •

اگر مكلف . واجب تعييني باشد و نماز جمعه اصالً تشريع نشده باشد
به استناد يك دليل كه دال بر تخيير بين نماز ظهر و نماز جمعه است، 
نماز جمعه بخواند و تا آخر وقت پي به وجوب تعييني نمازظهر نبرد، 

يعني خوانـدن  (ي نماز ظهر، با عمل به اماره  تمام مصلحت فوت شده
.تأمين خواهد شد) نماز جمعه
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
اما اگر بعد از خواندن نماز جمعه و قبل از انتهاي وقت، متوجه شود  •

كه نماز جمعه در عصر غيبت تشريع نشده و نماز ظهر واجب تعييني 
ي نمـاز اول وقـت    ي سلوك، مصلحت فوت شده باشد، به واسطه مي

شود؛ اما مصلحت اصل نماز ظهر كه هنوز قابـل تحصـيل    جبران مي
گردد و مكلف بايد تا پايان وقت در صدد كسب آن  است، جبران نمي

.بر آيد) يعني خواندن نماز ظهر(مصلحت 
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
اي مصلحت واقعي را پوشش  با اين وصف مصلحت سكوكيه به گونه•

دهد كه گويا حكم واقعي همان است و اين اشكالي است كـه بـر    مي
كالم شيخ نوعي تصويب است، اما نه از نوع . شود كالم شيخ وارد مي

در مصـلحت  . تصويب اشعري؛ بلكه چيزي شبيه به تصويب معتزلـي 
كند، اگر چه هماننـد تصـويب معتزلـي     سلوكيه حكم واقعي تغيير مي

تـوان در مثـال زيـر     اين اشكال را مي. شود كامالً بر اماره تطبيق نمي
:توضيح داد
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
فرض كنيد واقعاً نماز ظهر واجب است و اماره بـر وجـوب تعيينـي    •

يعني (اگر مكلف بعد از خواندن نماز جمعه . شود نماز جمعه اقامه مي
تا آخـر وقـت از وجـوب تعيينـي نمـاز ظهـر       ) بعد از عمل به اماره

بايسـت   ي مصالحي را كه مي اطالعي پيدا نكند، بنا بر نظر شيخ، همه
. از طريق عمل به حكم واقعي به دست آورد، كسب خواهد كرد
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
ي اين سخن آن است كه مكلف چه نماز ظهر بخواند، چه نماز  الزمه•

آورد، پس مكلف بـين نمـاز ظهـر و     جمعه، مصلحت را به دست مي
يعني با قيام اماره بـر وجـوب تعيينـي نمـاز     . نماز جمعه مخير است

جمعه، در جايي كه حكم واقعي، وجوب تعيينـي نمـاز ظهـر اسـت،     
كند و از وجوب تعييني نمـاز ظهـر بـه وجـوب      حكم واقعاً تغيير مي

بـا ايـن وصـف آن    . شـود  تخييري نماز ظهر يا نماز جمعه تبديل مي
. 2خواندن نماز ظهـر  . 1: مصلحت واقعي از دو راه قابل كسب است

.خواندن نماز جمعه
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
درست است كه حكم واقعي در نگاه شيخ بر امـاره تطبيـق نشـده و    •

ي دال بر وجوب تعييني نمـاز جمعـه،    همچون تصويب معتزلي، اماره
را تبـديل بـه وجـوب    ) يعني وجوب تعييني نماز ظهـر (حكم واقعي 

حكم . تعييني نماز جمعه نكرده، اما باز حكم واقعي تغيير نموده است
واقعي قبل از اماره، وجوب تعييني نماز ظهـر بـود و بعـد از امـاره،     

.وجوب تخييري نماز ظهر يا نماز جمعه
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
مرحوم شيخ خود، به اين اشكال توجه داشـته و بـه آن جـواب داده    •

.* است

همچنان كه بعد از او، اين اشـكال در كلمـات مرحـوم نـائيني و     *. •
سپس در اجود التقريرات مرحوم خويي كه تقرير بيان مرحوم نائيني 

پس نسبت اين اشكال به خود آقاي خـويي،  . شود است، نيز ديده مي
.آن گونه كه شهيد صدر فرموده، درست نيست
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
حكـم ظـاهري   . حكم ظاهري فرع حكم واقعي است: فرمايد وي مي•

يابد كه مكلف نسبت به حكـم واقعـي شـك داشـته      وقتي تحقق مي
بنابراين قبل از شك و جهل نسبت به حكم واقعي، بايد خـود  . باشد

حكم واقعي محقق باشد، تا بعد از آن حكم ظاهري پيـدا شـود و در   
.واقع حكم ظاهري بر حكم واقعي توقف دارد
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
به تعبير ديگر در سلسله علـل حكـم ظـاهري، حكـم واقعـي قـرار       •

از اين رو انتفاي حكم واقعي، با قيام حكم ظـاهري ممكـن   . گيرد مي
زيرا انتفاي علت در پي پيدايش معلول، موجب انتفاي خـود  . نيست

هـيچ معلـولي، علـت    . معلول خواهد شد و چنين چيزي محال است
.كند خويش را نفي نمي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
زيـرا  . اما اين فرمايش شيخ انصاري، مطلب دقيـق و كـاملي نيسـت   •

نهايت اين بيان، متفرع بودن حكم ظـاهري بـر اصـل وجـود حكـم      
واجب يا حرام بودن حكم ظاهري متوقف . واقعي است، نه بر نوع آن

. بر وجوب يا حرمت واقعي نيست
سنخ حكم ظاهري ممكن است با سنخ حكم واقعي موافق يا متفاوت •

. باشد



38

ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
اين گونه نيست كه اگـر  پس . آنها هيچ ارتباط ضروري با هم ندارند•

حكم واقعي وجوب بود، حكم ظاهري حتماً بايد وجـوب يـا حتمـاً    
هيچ كدام از اين دو، يعني وجوب يا حرمت، براي . بايد حرمت باشد

حكم ظاهري در هنگام بيان وجوب توسط حكـم واقعـي ضـرورت    
. ندارد
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
شـود   با اين وصف درست است كه با آمدن معلول، علت منتفي نمـي •

. ولي علت حكم ظاهري، اصل وجود حكم واقعي است؛ نه نـوع آن 
ي شيخ، حكم ظاهري، اصل وجود حكم واقعـي را منتفـي    در نظريه

. شود كند بلكه باعث تغيير سنخ آن مي نمي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
بله اين . از اين رو اشكال تصويب به لحاظ حكم همچنان باقي است•

نه تصويب اشعري است و نه دقيقاً تصويب معتزلـي؛ ولـي خـود بـه     
در مبناي تخطئـه، احكـام واقعـي اصـالً     . نوعي بيانگر تصويب است

احكام واقعي تـابع مصـالح و   . ربطي به ادله ندارند و تابع آنها نيستند
اند، چه مكلف از آنها مطلع باشد چه نباشد؛ چـه امـاره    مفاسد واقعي

قائم شده باشد چه قائم نشده باشد؛ اصـل عملـي داشـته باشـيم يـا      
.آن احكام مستقل از علم و جهل مكلفان هستند. نداشته باشيم
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
كند و گويا جواب  شهيد صدر به اين اشكال كه عرض شد، اشاره نمي•

پذيرد  شيخ را مبني بر عدم پيدايش تصويب به لحاظ حكم واقعي مي
وي معتقداست شيخ با ايـن بيـان   . نمايد اما اشكال ديگري مطرح مي

زيرا قبل از قيـام امـاره،   . به لحاظ مصالح گرفتار تصويب شده است
مثالً مصلحت فقط در نماز ظهر بود و بعد از قيام اماره مصـلحت در  

. جامع بين نماز ظهر و نماز جمعه است
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
قبل از اماره، نماز ظهر واجب تعيينـي بـود، پـس فقـط نمـاز ظهـر       •

. مصلحت داشت
بعد از قيام اماره، اگر مكلف به اماره عمل كند، مصـلحت بـه دسـت    •

آيد، بدون شك اگر به واقع هم عمـل كنـد، مصـلحت بـه دسـت       مي
و ) يعني نماز جمعه(پس مصلحت در جامع بين مؤداي اماره . آيد مي

با اين وصف به لحاظ مصـالح تغييـر   . باشد مي) يعني نماز ظهر(واقع 
.شود اگرچه هيچ تغييري به لحاظ حكم حاصل نشده است پيدا مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
گذرد و موضع خـود را دقيقـاً    شهيد صدر با ترديد از اين اشكال مي•

وي كالمي به اين مضمون دارد، اگـر قايـل باشـيم    . كند مشخص نمي
تصويب به لحاظ مصالح و مفاسد بالمانع است، پس در كـالم شـيخ   
اشكالي نيست؛ اما اگر تصويب به لحاظ مصالح و مفاسـد را هماننـد   
تصويب به لحاظ حكم خالي از اشكال نبينيم، شيخ در دامي گرفتـار  

.جست شده كه از آن فراري مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
اما اگر نيك بنگريم بنا بـر تصـويري كـه از ابتـداي بحـث داشـتيم،       •

ترين دليل بر اشتراك عالم و جاهل در احكام، اقتضايي است كه -مهم
خـالق انسـان   : گويـد  عقل مـي . دين نفس االمري از نگاه عقل دارد

كند، او مبـدأ،   آفريند و براي چه خلق مي دانست چه چيزي را مي مي
او قبـل از خلـق انسـان    . شناخت غايت و منتهاي اين موجود را مي

دانست كه اين موجود براي رسيدن به غايـت، چـه چيزهـايي را     مي
بايد تحصيل كند، چه كارهايي را بايد انجام دهد و چه اعتقـاداتي را  

.بايد داشته باشد
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
بنابراين قبل از خلقت انسان، راه رسيدن به كمال مطلـوب در علـم    •

خداوند و در لوح محفوظ كـه از آن بـه ديـن نفـس االمـري تعبيـر       
. كنيم، وجود داشت و براي خداوند معلوم بود مي

با اين وصف معنا ندارد احكام و مصالح ديني كه قبل از خلقت انسان •
يقينـاً  . است، تابع علم و جهل آدمي باشد كه هنوز خلق نشده اسـت 

اين دين مستقل از دانستن و ندانسـتن انسـان و مسـتقل از حـاالتي     
پس احكام ايـن ديـن بـين عـالم و     . شود است كه در انسان پيدا مي
هـا مشـترك   -ها و مكان ي زمان ها در همه جاهل و بين تمامي انسان

. است
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
با اين نگاه تصويب از نظر عقل محال است؛ چه تصـويب بـه لحـاظ    •

.مصالح و مفاسد واقعي باشد و چه به لحاظ احكام
•********
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب
ديديم تمامي آنچه در پاسخ به شبهات بيان شد، براي يافتن يـك راه  •

اينـك بـه جـواب شـهيد صـدر و راه حـل او       . حل عقلي كافي نبود
پردازيم و چگونگي حل تمامي شبهات را در كلمات او مشـاهده   مي
.كنيم مي
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ي نقض غرض پاسخ به شبهه. ب

همچنان كه بعد از او، اين اشكال در كلمات مرحوم نائيني و سپس . •
در اجود التقريرات مرحوم خويي كه تقرير بيان مرحوم نائيني اسـت،  

پس نسبت اين اشكال به خـود آقـاي خـويي، آن    . شود نيز ديده مي
.گونه كه شهيد صدر فرموده، درست نيست
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر•
ترين ابتكار شهيد صدر در كل مباحث اصولي، مطلبـي اسـت   -بزرگ•

ي ابن قبه، نقض غـرض و عـدم تنجيـز حكـم      كه در جواب به شبهه
. واقعي مطرح نموده است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

ي اصولي نيست و  كند اگر چه يك مسأله آنچه وي در اينجا بيان مي•
شود، اما تـأثير بسـيار    جزو مبادي تصديقي علم اصول محسوب مي

اي بر مجموعه تصوراتي كه در علم اصول داريم، از يك سو  گسترده
و بر مجموعه تنايجي كه در مسايل مختلف علـم اصـول بـه دسـت     

. آوريم، از سوي ديگر، خواهد گذاشت مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

در راه حل وي طريقيت محضه در امـارات و اصـول عمليـه حفـظ     •
بحث شهيد صدر بر . رود شود و مشكل تصويب كامالً از ميان مي مي

:چند مقدمه استوار است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

: ي محركيت غرض مولي توسعه. أ•
گيرد، گاهي به دليل اشـتباه در   وقتي غرض مولي به چيزي تعلق مي•

يابد در حالي كه خود غرض  مورد غرض، محركيت غرض توسعه مي
توان ابهام موجود در  در يك مثال ساده مي. هيچ تغييري نكرده است
:عبارت را مرتفع ساخت
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

فرض كنيد مولي خواهان اكرام زيـد اسـت و عبـد شـخص زيـد را      •
كند كه  اي تحريك مي مولي در اين فرض، عبد را به اندازه. شناسد مي

خواهـد و   از اين رو اكرام زيد را از عبـد مـي  . غرضش حاصل شود
.كند بيش از اين او را تحريك نمي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

اما اگر عبد شخص زيد را نشناسـد، مـولي بـراي تحصـيل غـرض       •
مثالً اگر زيـد در بـين جمعـي    . كند اي ديگر عمل مي خويش به گونه

تواند تشخيص دهد زيد كـدام يـك از آنهـا اسـت،      است كه عبد نمي
او با اين كه فقط اكرام زيد را .كند ي آنها را طلب مي مولي، اكرام همه

ي افراد  خواهان است، اما براي تحصيل غرضش، عبد را به اكرام همه
. نمايد جمع وادار مي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

در اين صورت تحريك مولي توسعه يافته و به جاي ايـن كـه عبـد    •
مأمور به اكرام يك نفر شود، بايد جمع را اكرام كند؛ اما غرض مولي 

اش  خواهد و غرض واقعي توسعه نيافته، او هنوز جز اكرام زيد را نمي
.فقط اكرام زيد است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

به عبارت ديگر مولي در اينجا نيز قاعدتاً بايد عبد را فقط بـه اكـرام   •
زيد وادار كند، نه اكرام ديگران؛ اما چون از يـك سـو عبـد قـدرت     
تشخيص زيد را ندارد و از سوي ديگر اكرام زيد براي مـولي بسـيار   

دهد و بدين ترتيب اهميت  اهميت دارد، او را به اكرام جمع فرمان مي
. شود ي محركيت آن مي غرض مولي، سبب گسترش دايره
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

ي اساسي در اين مقدمه آن است كـه در عـين توسـعه و تغييـر      نكته•
مـولي  . يابد گونه تغييري نمي محركيت غرض مولي، خود غرض هيچ

خواهد كه قبل از توسعه خواهـان بـود؛ امـا بـه      همچنان همان را مي
ي غـرض وي   دليل اين كه براي عبد ممكن نيست فقط در محـدوده 

تحريك شود و بـراي خـود او تـأمين غـرض بسـيار اهميـت دارد،       
ي  او جز از طريـق توسـعه  . دهد محركيت غرض خويش راتوسعه مي

.تواند به غرض خويش برسد تحريك عبد نمي
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

: تزاحم حفظي. ب•
شهيد صدر در بحث تزاحم به خلق مطلب جديدي پرداخته است كه •

. دهد ي دوم او را در اينجا تشكيل مي مقدمه
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

:ها شناخته شده بود قبل از وي، دو نوع تزاحم براي فقها و اصولي•
تزاحم در مالكات كه اين نـوع تـزاحم را مرحـوم آخونـد مطـرح      . أ•

.كند و هر جا وي تزاحم را به كار گرفته، به همين معنا است مي
تزاحم در مقام امتثال كه مرحوم نائيني نوعاً به اين نـوع تـزاحم   . ب•

.شود در اين نوع، عبد در مقام امتثال گرفتار تزاحم مي. توجه دارد
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

كند كه با آن  شهيد صدر نوع سومي را به نام تزاحم حفظي مطرح مي•
برخي متوجه اين تفاوت نشدند و گمـان  . دو نوع ديگر متفاوت است

كردند آقاي صدر فقط اسم يكـي از آن دو را تغييـر داده اسـت، در    
تزاحم حفظـي كـامالً بـا آن دو تـاي ديگـر      . حالي كه اينطور نيست

.متفاوت است
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جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

براي روشن شدن تزاحم حفظي مختصراً به شرح دو تزاحم مالكي و •
.پردازيم امتثالي مي



62

جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

:تزاحم مالكي•
اين تزاحم در جايي است كه در يك عمل مـالك دو حكـم وجـود     •

. دارد، يعني هم مصلحت در آن هست و هم مفسده
در اين صورت عبد هيچ نقشي در قضيه ندارد، چه او بداند چه نداند، •

. بين مصلحت و مفسده تزاحم وجود دارد
.ي عبد ي مولي است نه بر عهده بنابراين حل تزاحم بر عهده•
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اين موال است كه در تزاحم بين مفاسد و مصالح، آني را كه رحجان  •
. كند گزيند و بر اساس آن، حكم و اعتبار مي دارد و اقوي است بر مي

اگر در نظر او مصلحت ترجيح يافت، به وجوب يا اسـتحباب حكـم   
نمايد و اگر مفسده مرجح بود، بر طبق آن، حكـم بـه حرمـت يـا      مي

كند و اگر با هم مساوي بودنـد، اباحـه حاصـل حكـم او      كراهت مي
.است
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توان انتخاب نمود، چيـزي اسـت كـه در     مثالي كه براي تزاحم مالكي مي•
در خمر منافعي اسـت؛ امـا   : گويد قرآن مي. شود قرآن هم به آن اشاره مي

منافع مادي و اقتصـادي خمـر، از جملـه    . گناهش بيش از منافع او است
چه بسا بر اثر توليـد و تجـارت خمـر، در    . آيند منافع خمر به حساب مي

شارع . اي تأمين و افرادي از بيكاري و فقر نجات يابند ي عده آمد روزانه
نيز به اين نكته توجه دارد و از آن غفلت نورزيده است؛ اما در عين حال 

علت آن، وجود دو مالك در خمر و ترجيح مفسده . داند خمر را حرام مي
خمر هم داراي مصالح است و هم داراي مفاسـد؛ ولـي   . بر مصلحت است

ي مصالح،  ي مفاسد بر كفه ترجيح كفه. مفاسد آن بيش از مصالح آن است
. دارد كه حكم به حرمت خمر كند مولي را بر آن مي
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زا اسـت و از  -سيگار از يك سـو اشـتغال  . مثال ديگر سيگار است. •
اما حكم به حرمت يـا  . شود سوي ديگر باعث ضرر به بدن انسان مي

او اسـت كـه بعـد از سـبك و     . حليت سيگار، به مولي ارتبـاط دارد 
.كند سنگين كردن منافع و مضار سيگار، حكم مي
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: تزاحم امتثالي•
يعنـي  . اين تزاحم، مشهورترين نوع تزاحم و مورد توجه فقهـا اسـت  •

تصوير تـزاحم  . شود نوعاً در لسان آنها، تزاحم امتثالي به كار برده مي
مولي براي دو چيز مختلـف بـا دو مـالك    : امتثالي به شرح زير است

اي كه آنها خود  كند به گونه مستقل از هم، دو حكم جداگانه جعل مي
گيـرد   اما عبد در موقعيتي قرار مي. به خود هيچ منافاتي با هم ندارند

او براي امتثال هر يك . تواند هر دو حكم را با هم امتثال كند كه نمي
.از آنها، ناچار است ديگري را زير پا بگذارد
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شـارع  . ي غصب و نجات غريق اسـت  مثال معروف تزاحم امتثالي، مسأله•

او تصـرف  . در غصب و نجات شخص از هالكت دو حكم جداگانـه دارد 
ي آنها، حرام و نجات كسي را كـه جـانش    در مال ديگران را بدون اجازه

اين دو حكم في حد نفسه با همـديگر  . در خطر است، واجب نموده است
حال اگر مكلفي هنگام عبور از كنار درب منزلي، مشـاهده  . تنافي ندارند

اي در حوض خانه افتاده و نزديك است خفه شود، دو راه پـيش   كرد بچه
ي  يعني ورود بـدون اذن در خانـه  (يا بايد براي فرار از غصب : روي دارد

به راه خود ادامه دهد و بچه را از مرگ نجات ندهد، و يـا بايـد   ) ديگران
تواند هم خـود   او نمي. به غصب تن دهد و از مرگ كودك جلوگيري كند

. ي واجب خـود عمـل نمايـد    ي غصب برهاند و هم به وظيفه را از مفسده
ميرد و اگر بخواهـد بچـه را نجـات     اگر بخواهد اذن ورود بگيرد، بچه مي

.تواند اجازه بگيرد دهد، نمي
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در چنين جايي عبد در مقام امتثال دچار مشكل شده اسـت؛ امـا در   •
از ايـن رو  . ي جعل و اعتبار مولي هيچ مشكلي وجـود نـدارد   ناحيه

البته ممكن است مولي . ي عبد است، نه مولي حل اين تزاحم بر عهده
براي حل تزاحم، يك سري معيارهاي كلي ارايه كند؛ اما به هر حال 
اين عبد است كه بايد با ترجيح جانبي كه رحجان دارد، يك طرف را 

. برگزيند و بر طبق آن عمل كند
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در تزاحم امتثالي حكمي كه مالكش اهم است وارد خواهد بود بر آن •
عبد با تعيين اهم، در قبال آن مسـئوليت پيـدا   . كه مالكش مهم است

ما اين مطلـب را  . نمايد كند و مهم را در موقع امتثال اهم ترك مي مي
دهيم و آنجا خـواهيم گفـت كـه يكـي از      در بحث ورود توضيح مي

. موارد ورود همين بحث تزاحم است
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الزم به ذكر است كه گاهي تزاحم امتثالي در مسايل فـردي اسـت و   •
ي  در صورت اول، حل تزاحم بـه عهـده  . گاهي در مسايل اجتماعي

خود فرد مكلفي است كه با تزاحم مواجه گشته است اما حل تـزاحم  
. ي ولي فقيه است در مسايل اجتماعي به عهده
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. مثالي كه در قبل زديم مربوط به تزاحم امتثالي در مسايل فردي بود•
در آن مثال فقط يك نفر از غرق كودك اطالع دارد و در مقابل جان 

اطالعنـد، اصـالً تكليفـي    -ديگران كـه از غـرق بـي   . او مسئول است
. ندارند
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عموم افراد جامعـه بـا دو   . اما گاهي مسأله مربوط به يك فرد نيست•
حكم جداگانه كه في حد نفسه هيچ منافاتي با هم ندارنـد، برخـورد   

. توانند هر دو را امتثال كنند اي كه نمي اند به گونه كرده
او با . ي ولي جامعه است هاي اجتماعي بر عهده حل اين گونه تزاحم•

دهـد و   اعمال واليت خويش يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح مي
و اصوالً تنها موردي كـه ولـي فقيـه    . كند بر طبق آن حكم صادر مي

.تواند يك حكم الزامي شرعي را تغيير دهد، همين جا است مي
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فـرض كنيـد   : مثال تزاحم امتثالي در مسايل اجتماعي چنـين اسـت   •
شرايط اقليمي و اقتصادي يك كشور، آن را با كمبـود مـواد غـذايي    

اي كه عده زيـادي بـا خطـر مـرگ      حالل مواجه كرده است به گونه
اما از آن سوي مواد غذايي غير حالل مثل ماهي بدون . روبرو هستند

و بـاز فـرض نماييـد كـه كمـك از      . شـود  فلس به فراواني يافت مي
ديگران، نيز مفاسد كثير ديگري را براي اين كشـور در پـي دارد يـا    

. اصالً كمك از ديگران، مقدور نيست
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يا بايـد همچنـان   : رو است-در چنين فرضي، ولي فقيه با تزاحم روبه•
ي زيادي  بر حرمت ماهي بدون فلس اصرار ورزد و شاهد مرگ عده

باشد و يا اين حكم شرعي را زير پا بگذارد و جان افـراد جامعـه را   
مسلمًا ولي فقيه براي حل تزاحم حفظ جان مردم را كـه  . نجات دهد

دهد و بدين ترتيب خـوردن مـاهي بـراي     تر است، ترجيح مي واجب
ي ولـي فقيـه بـه     علت عموميت اين حكم، اجازه. شود همه جايز مي

.نحو عمومي است
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بديهي است چه در تزاحم اجتماعي و چه در تـزاحم فـردي، وقتـي    •
. كنـد  شرايط دگرگون شود و تزاحم از ميان برود، حكـم تغييـر مـي   

رو اسـت تـا زمـاني    -ي ديگـران روبـه   فردي كه با غريقي در خانـه 
بـه محـض   . تواند غصب كند كه شخص غريق، نجات نيافته است مي

ولي فقيـه نيـز تـا زمـاني     . ي غصب را ندارد نجات غريق، حق ادامه
كند كه شرايط اقتصادي به حالت  حكم به حليت ماهي بدون فلس مي

پس از تغييـر شـرايط و فـراهم آمـدن مـواد      . عادي باز نگشته است
خوراكي حالل، حكم حرمت ماهي بدون فلـس دوبـاره بـه جريـان     

.افتد مي
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ي ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، مغايرت اين بحث بـا   مسأله•
اصطالح فقهي اضطرار در جايي است كه مكلف . بحث اضطرار است

اما در اين بحث دو . اي جز انجام يك كار به خصوص را ندارد چاره
. تواند هر دو را با هم انجام دهد تكليف متوجه مكلف است كه نمي
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توانـد از   او مي. در مثال غصب و نجات غريق، شخص مضطر نيست•
ي اين كه آنجـا مـال مـردم     جلوي خانه رد شود و كودك را به بهانه

. است و مردم خود مسئول مال خود هستند، نجات ندهد
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در مثال مربوط به اجتماع هم، همين مورد نظر اسـت، در آنجـا نيـز    •
اگـر  . اضطراري در كار نيست و اصوًال اضطرار يك امر فردي اسـت 

كسي نزديك مرگ است و جز ماهي بدون فلس در اختيـار نـدارد،   
تواند از ماهي بخورد كه زنده بماند در حالي كه در  فقط به قدري مي

بحث ما اگر ولي فقيه صبر كند تـا مـردم دم مـرگ برونـد بعـد بـه       
ي خوردن بدهد، كـل امـور كشـور     اي كه نميرند، به آنها اجازه اندازه

.ريزد شود و نظام اجتماعي بر هم مي مختل مي
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اضافه بر اين كه در چنين حالتي اصًال به اعمال واليـت ولـي فقيـه     •
تواند بـه   هر كس كه به اين اندازه از اضطرار برسد، مي. نيازي نيست

او بـه اذن  . ء حرام را بخورد اي كه از اضطرار خارج شود، شي اندازه
.ولي فقيه نياز ندارد
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ولـي  . با اين وصف بحث ما در اينجا، ربطي به بحث اضـطرار نـدارد  •
ي  همـه . كند فقيه به نحو عمومي حكم به حليت ماهي بدون فلس مي

مردم حتي آنها كه اين حد از گرسنگي را ندارند و به اصطالح مضطر 
او بـراي حفـظ نظـم    . توانند از اين ماهي اسـتفاده كننـد   اند، مي نشده

.نمايد اجتماعي و استواري نظام، حكم به حليت آن ماهي مي
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هـاي   همان گونه كـه ممكـن اسـت بـراي حفـظ جامعـه از بحـران        •
اقتصادي، حكم به جواز ربا نمايد و وي در آن شرايط به اين نتيجـه  

از اين رو . تواند به حكم حرمت عمل كند رسيده است كه جامعه نمي
بعد از تغيير شرايط و . نمايد ي شرع موقتاً تعطيل مي حكم را با اجازه

پيدا شدن وضعيت عادي، دوباره حكم واقعي شرع را در جامعـه بـه   
.اندازد جريان مي
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مثالً در مثال ذكر شده، نجات دادن به ارزش و حرمت نفس ارتباط . •
تر از  دارد و غصب به ارزش و حرمت مال و در نظر اسالم جان مهم

پس در تزاحم بين حفظ جان و غصب، حفظ جان ترجيح . مال است
.دارد
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: تزاحم حفظي•
همان طور كه قبالً گفتيم در كنار دو تزاحم قبلـي، شـهيد صـدر بـه     •

در . كنـد  زند و تزاحم ديگري را مطرح مـي  اي دست مي-ابتكار تازه
اين تزاحم، منشأ تزاحم همانند تزاحم امتثالي، وضعيت عبد است اما 

. ي موال است همانند تزاحم مالكي، حل تزاحم و رفع آن بر عهده
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محل اين تزاحم در آنجا است كه احكام واقعي و مصـالح و مفاسـد   •
در اين . واقعي براي عبد مجهول باشد و عبد قادر به كشف آنها نباشد

صورت مولي در هدايت عبد در به دسـت آوردن مصـالح واقعـي و    
به عبـارت ديگـر   . شود اجتناب از مفاسد واقعي، با مشكل مواجه مي

عبد در وضعيتي قرار دارد كه براي مولي حفظ تمام مالكـات واقعـي   
او ناگزير است برخي را فداي برخي ديگر كند از ايـن  . ممكن نيست

.شود رو دچار تزاحم مي
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توانست وضعيت عبد را تغيير دهـد و او را   واضح است اگر مولي مي•
در دريافت واقع ياري رساند، مشـكلي نبـود و تـزاحم هـم مرتفـع      

ولي فرض اين است كه چنين چيزي در حالـت عـادي غيـر    . شد مي
يعني اگر قرار بود تمام بندگان، علم به احكام واقعي . باشد ممكن مي

بايسـت   رو نباشند، مـي -داشته باشند و با مشكلي در كشف آنها روبه
همه به مقام نبوت برسند و از طريق وحي با شارع ارتباط بـر قـرار   

بـه  . در حالي كه بناي عالم خلقـت بـر چنـين چيـزي نيسـت     . كنند
. شود هاي عادي وحي نمي انسان
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اي از مردم در قسمتي از احكام خويش با مشـكل   بنابراين حتماً عده•
داننـد و جهـل آنهـا هـيچ      آنها حكم واقعي را نمـي . رو هستند-روبه

اگر چيزي در واقع مفسـده  . تأثيري در مصالح و مفاسد واقعي ندارد
دارد، چه مكلف بدانـد و چـه ندانـد، آن چيـز همچنـان از مفسـده       
برخوردار است و اگر چيزي در واقع مصلحت دارد، چه مكلف بداند 

.و چه نداند، آن چيز همچنان بر مصلحت باقي است
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خواهد عبد را راهنمـايي كنـد تـا بتوانـد      مولي در چنين وضعيتي مي•
و از آنجا كه . مصالح واقعي را كسب و از مفاسد واقعي اجتناب نمايد

هاي عـادي ممكـن نيسـت، مـولي      علم به تمامي احكام براي انسان
تواند كاري كند كه عبد تمـامي مصـالح را بـه دسـت آورد و از      نمي

از اين رو مجبور است به مكلفان راهـي  . تمامي مفاسد دوري گزيند
رود و  قهراً در ايـن راه بخشـي از مصـالح از دسـت مـي     . نشان دهد

. شود مفاسدي پيدا مي
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به عبارت ديگر مولي در حفظ مالكات احكام واقعي خويش دچـار  •
ي آنها را حفظ نمايـد، مجبـور    تواند همه چون نمي. تزاحم شده است

شهيد صدر نام ايـن  . است بخشي از آنها را فداي بخش ديگر بنمايد
تزاحمي كه مولي به دليل وضـعيت  . گذارد تزاحم را تزاحم حفظي مي

.عبد، گرفتار آن شده است و قهراً حل آن هم با خود او است
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تر شـدن مطلـب بـه ذهـن بيشـتر يـاري       -مثال زير ما را در نزديك•
:رساند مي
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فرض كنيد شخصي مجبور است از زمينـي كـه بخشـي از آن، مـين     •
گذاري شده و بخشي، چاله و بخشي، زمين صـاف و همـوار اسـت،    

هاي  ها كجا است، از بخش ها و چاله اگر او بداند محل مين. عبور كند
اما فـرض را چنـين در نظـر    . نمايد و مشكلي ندارد هموار عبور مي

هـا و   بگيريد كه هوا تاريك است و وي اطالعي از محل دقيـق مـين  
در اين صورت نيازمند كمك كسي است كـه از مسـير   . ها ندارد چاله

.خطر آگاه باشد-بي
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ي دقيق  ي نقشه اگر كمك كننده بتواند جهل شخص مذكور را با ارايه •
اما اگر نتواند جهـل عبـور   . منطقه رفع كند، باز مشكلي وجود ندارد

و بـه تعبيـري   (كننده را بر طرف نمايد، مجبور است راهي نشان دهد 
كه كمترين گرفتاري را بـراي عـابر در   ) يك حكم ظاهري جعل كند

به ناچار اين راهنما يـك سـري مالكـات واقعـي را     . پي داشته باشد
. كند فداي يك سري ديگر مي
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براي انتخاب و ترجيح برخي مالكات بر برخي ديگر دو روش و دو •
:معيار براي راهنما وجود دارد
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ي صـاف و   راهنما به مسيري توجه كند كه بيشترين ميـزان جـاده  . 1•
در اين صورت ممكـن  . ها را داشته باشد ها و مين كمترين ميزان چاله

است پاي شخص عبور كننده روي مين قرار گيـرد يـا وي در چالـه    
بيافتد اما به هر حال اين راه، كمترين احتمال افتادن در چاله يا قرار 

با انتخاب اين مسير مـثالً بيسـت در صـد    . گرفتن روي مين را دارد
احتمال وجود چاله يا مين هست و هشـتاد درصـد احتمـال وجـود     

به عبارت ديگر احتمـال مطابقـت مسـير بـا     . ي صاف و هموار جاده
شهيد صـدر در يـك   . مقصود بيش از احتمال عدم مطابقت آن است
.گويد تعبير فني به اين معيار، معيار قوت احتمال مي
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در . راهنما به جاي توجه به ميزان احتمال، به خود محتمل بنگرد. 2•
اين صورت وي با توجه به مصالح و مفاسدي كه واقعاً وجـود دارد،  

يابد كه درست است مسير مطرح در فرض قبل، هشتاد درصد  در مي
احتمال موفقيت دارد ولي به خاطر وجود بيست درصد احتمال عـدم  

.رو است-موفقيت، عبور كننده با يك خطر جدي و مهم روبه
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به عبارت ديگر اگر چه فقط بيست درصد احتمال قرار گرفتن روي  •
مين و افتادن در چاله وجود دارد، اما اگر يك بار پاي شخص روي 

ي مسير هموار و صـافي كـه    مين قرار گيرد، كار او تمام است و همه
. فايده خواهد بود-پيموده، براي او بي

از اين رو در اين فرض، راهنما، شخص گرفتار را به سمتي هـدايت  •
كند كه از خطر جدي و مهم در امان بماند؛ اگر چه احتمال گرفتار  مي

شهيد صدر نام اين معيار را، . شدن او در خطرهاي ديگر وجود دارد
.گذارد معيار قوت محتمل مي
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بدين ترتيب راهنما براي نجات شخص از اين مشكل سـه راه پـيش   •
: روي دارد

. فقط از معيار قوت احتمال استفاده كند. أ•
. فقط از معيار قوت محتمل بهره گيرد. ب•
از هر دو معيار استفاده كند و راهي بر اساس تركيبي از آنها ارايه . ج•

.نمايد
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حال در بحث حكم ظاهري و حكم واقعي نيز شارع براي ترجيح برخـي مصـالح   •

در يك تعبير فني، وقتي مولي . كند بر برخي ديگر با دو روش و دو معيار عمل مي
خواهد تزاحم حفظي را حل نمايد، گاهي به معيار اهميت احتمال، يكي را بـر   مي

توجـه  ) چيزي كـه احتمـال دارد  (دهد و گاهي به خود محتمل  ديگري ترجيح مي
به عبارت ديگر از . گيرد و البته چه بسا هر دو معيار را با هم در نظر مي. نمايد مي

آنجا كه حكم واقعي قابل ايصال به عبد نيست، مولي مجبور است حكـم ظـاهري   
نمايد، يا به قوت محتَمل  وي يا به قوت احتمال حكم ظاهري جعل مي. جعل كند

گيـرد و هـم قـوت     و يا به تركيبي از اين دو، يعني هم قوت احتمال را در نظر مي
در نظر شهيد صدر آنجا كه مولي فقط به قوت احتمال حكمي را جعل . محتمل را

آيد، آنجا كه فقط به قوت محتمل، حكم ظاهري را قرار  كند، اماره به وجود مي مي
شود و آنجا  دهد، اصل عملي غير محرز مثل برائت شرعي و احتياط پديدار مي مي

گيرد، اصل عملي محـرز مثـل    كه تركيبي از قوت احتمال و محتمل را در نظر مي
با اين وصف مولي براي حل تزاحم سـه راه پـيش رو   . گردد استصحاب ايجاد مي

.دارد
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دقت كنيد اگر مولي فقـط يـك حكـم الزامـي داشـت، فرضـاً يـك        •
مثل مثالي كه در (مصلحت الزامي، و برايش تحقق آن بسيار مهم بود 

ي اول شهيد صدر ذكر كرديم يعني مثال اهميت اكـرام زيـد در    مقدمه
، مشـكل  )تواند شخص زيد را در بين جمع بشناسد حالي كه عبد نمي

تزاحم حفظي روي نخواهد داد؛ زيرا مولي در حفـظ مـالك واقعـي    
ي تحريـك بـه مـالك     نهايتاً بـا توسـعه  . خودش هيچ مشكلي ندارد

وقتي عبد تمامي جمع را اكـرام نمايـد، مـالك    . يابد واقعي دست مي
.شود واقعي و غرض واقعي مولي كه اكرام زيد است، حاصل مي
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ي ملزمه وجود داشـته باشـد و    همين طور است اگر فقط يك مفسده•

پس اگـر مـولي اجتنـاب از    . مولي خواهان اجتناب عبد از آن باشد
ي غذايي مشتبه شـده   ي غذايي مسموم را كه بين چند ماده يك ماده

ي تحريـك، غـرض    ي دايـره  تواند بـا توسـعه   است، طالب باشد، مي
تواند  بنابراين همانند فرض قبل اگر عبد مي. خويش را به دست آورد

كنـد و   ي غذايي مسموم را تشخيص دهد، از همان اجتناب مـي  ماده
. الزم نيست براي حصول غرض مولي از بيش از آن اجتنـاب نمايـد  

اما اگر تشخيص غذاي مسموم براي او غير ممكن است و اجتناب از 
آن غذا براي مولي بسيار اهميت دارد، با اجتناب از تمـامي آن مـواد   

.كند غذايي، غرض مولي را تأمين مي
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ي  با اين وصف، در صورتي كه فقط مصلحت ملزمه يا فقـط مفسـده  •
ي  شود او با توسـعه  ملزمه وجود دارد، مولي دچار تزاحم حفظي نمي

.تواند به هدف خود برسد محركيت غرض خويش مي



101

جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

اما اگر هم مالك وجوب موجود بود و هم مالك حرمت مثل آنجـا   •
كه خواهان اكرام زيد در ميان جمع و عدم اكرام عمرو در همان جمع 

ي  باشد، و عبد قدرت تشخيص زيد و عمرو را نداشته باشد، مسـئله 
ي  توانـد از شـيوه   او در اينجـا نمـي  . شـود  تزاحم حفظي مطرح مـي 

زيرا اگر بگويد همه را اكرام كـن، بـه   . ي محركيت استفاده كند توسعه
غرض اكرام زيد دست يافته، اما به غرض عدم اكرام عمـرو نرسـيده   
است و اگر عبد را از اكرام همه منع كند، فقط به غرض دوم رسيده و 

.غرض اولي حاصل نشده است
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از سوي ديگر بحث تزاحم حفظي بـا بحـث دوران بـين دو محـذور نيـز      •

دوران بين دو محذور در آنجا است كه يك مورد، يا مصداق . تفاوت دارد
اي بـر روي   مـثالً جنـازه  . آن است كه بايد، يا مصداق آن است كه نبايـد 

باشد يـا   دانيم مصداق مؤمن است كه دفنش واجب مي زمين است كه نمي
توانيم هم دفن كنـيم و   يقيناً نمي. مصداق كافر است كه دفنش حرمت دارد

عقل در اينجا حكـم  . ناگزير بايد يك طرف را انجام دهيم. هم دفن نكنيم
. كند كه چون دوران بين دو مخدور پيش آمـده، مكلـف مخيـر اسـت     مي

شود، مشكل موجود در دوران بين دو محذور،  همان گونه كه مشاهده مي
ي  شود و اصـالً ربطـي بـه مسـأله     مشكلي است كه عبد به آن گرفتار مي

آن حكـم يـا وجـوب    . در اينجا فقط يك حكم وجود دارد. تزاحم ندارد
داند كدام يك از ايـن دو حكـم،    عبد چون نمي. دفن است يا حرمت دفن

.ء مورد نظر است، در عمل مخير خواهد بود حكم شي
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تر شـود بـه مثـال     براي اين كه مطلب در تفاوت اين دو بحث واضح•
ي آن بـا مثـال بحـث دوران بـين      ديگر از تزاحم حفظـي و مقايسـه  

:محذورين، توجه نماييد
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فرض كنيد بيست جنازه وجود دارد كه يكي از آنها مـؤمن، يكـي از   •

توانـد مـؤمن و    آنها كافر و بقيه بينابين هستند و فرض كنيد عبد نمي
ي مولي  در اينجا بر عهده. ها تشخيص دهد كافر را از ميان اين جنازه

است كه براي حفظ وجوب دفن مؤمن و حرمت دفـن كـافر يـا بـه     
ي  عبارت ديگر براي حفظ مصلحت دفن مؤمن و اجتناب از مفسـده 

دفن كافر، عبد را هدايت نمايد، يعني او بايد يك حكم ظاهري جعل 
هاي عقل نيست كه در ظرف تحيـر   اينجا بحث عقل و راهنمايي. كند

مـولي  . اينجا بحث جعـل حكـم ظـاهري اسـت    . شود مكلف پيدا مي
مجبور است براي حفظ مالكات خويش بـا توجـه بـه يـك معيـار،      

. تزاحمي را كه در آن گرفتار آمده، حل نمايد
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اگر دفن مؤمن خيلي اهميت بيشتري نسبت به عدم دفن كافر داشـته  •
تر از حرمت باشد، مولي حكم به دفن همـه  -باشد، يعني وجوب مهم

ي دفـن كـافر نيـز     كند تا غرض اهم او فراهم آيد، اگر چه مفسده مي
از آن سوي اگر عدم دفـن كـافر يـا بـه عبـارتي      . تحقق يافته است

هـا   ي جنـازه  حرمت دفن او اهميت بيشتري داشته باشد، از دفن همه
در اين دو فـرض  . ترش حاصل شده باشد-كند تا غرض مهم منع مي

. كار مولي و جعل حكم او بر اساس معيار قوت محتمل است
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حال اگر به جاي هر يك از آن دو فرض، مولي عالمتي را قرار دهد •
اي كه احتمال وجود مؤمن و عدم وجود كـافر در   كه بر طبق آن عده

بين آنها بيشتر است، دفن شوند، در اين صور بر اساس معيـار قـوت   
. احتمال عمل كرده است
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هـاي   مثل همان كاري كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله در دفـن جنـازه  •
هاي كافران مخلوط شـده بـود، انجـام     مؤمنان آن هنگام كه با جنازه

عالمتي كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله ارايـه نمـود يـك عالمـت     . داد
ظاهري بود كه احتمال مطابقت آن بـا واقـع بـيش از احتمـال عـدم      

اي  شـدند و عـده   اي دفن مي يعني بر اساس آن، عده. مطابقت آن بود
هـا و   شدند، اما احتمال اين كه مؤمنان در بين دفن شـده  نيز دفن نمي

كافران در غير آن قرار گيرند، بيش از موردي است كـه بـه عالمـت    
.عمل نشود
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:ي شهيد صدر در اين بحث نيز اشاره كنيم جا دارد در اينجا به نتيجه•
شهيد صدر معتقد است در عين حال كه اماره و اصل عملـي بـا هـم    •

هـر دوي آنهـا حكمـي    . فرق دارند، در يك جهت با هـم مشـتركند  
از ايـن رو  . هستند كه مولي براي حل تزاحم حفظي جعل كرده است

در نظر وي اگر اماره و اصل به لحاظ نتيجه با هم تنافي نداشتند، هر 
.شوند دو جاري مي
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مشهور معتقدند كه حتي اگـر  . اين نظر خالف نظر مشهور علما است•
مفاد اصل عملي با اماره مطابق باشد، با وجود اماره، اصالً نوبت بـه  

همان گونه كه در صـورت وجـود يـك اصـل     . رسد اصل عملي نمي
عملي محرز، جايي براي اصل عملي غير محرز نيست؛ اگر چه مفـاد  

. آنها با هم موافق باشد
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در حالي كه شهيد صدر معتقد است اگر اماره با اصل عملي يا اصـل  •
عملي محرز با اصل عملي غير محرز به لحاظ نتيجه يكسان بودند و 

. شوند؛ زيـرا در روح مشـتركند   با هم تنافي نداشتند، همه جاري مي
روح جعل حكم ظاهري چه اماره باشـد و چـه اصـل عملـي، حـل      

.تزاحم حفظي است
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ي موارد يكسان نيسـت، گـاهي معيـار حـل      معيار اين حل در همه •
تزاحم، قوت احتمال است و گاهي قوت محتمل؛ امـا در روح حـل   

بنابراين اگر در جايي قوت احتمال و قوت . تزاحم با هم فرقي ندارند
فقط يكي از آنها جريـان  : توان گفت محتمل بر هم منطبق شوند، نمي

ي اصـل   ي اماره با نتيجـه  بله اگر نتيجه. دارد و ديگري جاري نيست
ي اصل عملي غير محرز،  ي اصل عملي محرز با نتيجه عملي يا نتيجه

تنافي داشته باشد، اماره بر اصل و اصل عملي محرز بر اصل عملـي  
.غير محرز مقدم است
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شهيد صدر علت جريان اصل و اماره را در صـورت توافـق و تقـدم    •
اماره بر اصل را در صورت تنافي، بر اسـاس همـين ديـدگاه، يعنـي     

دانـد و آن را در   اشتراك احكام ظاهري در حل تـزاحم حفظـي مـي   
دهد كه ان شـاء اللَّـه بعـداً بـه آنهـا       جاي خودش مفصالً توضيح مي

.خواهيم پرداخت
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بحث تقسيم مباحات به اقتضايي و ال اقتضايي : مباحات اقتضايي. ج•
بـراي ورود در بحـث   . دهـد  ي سوم شهيد صدر را تشكيل مي مقدمه

.پردازيم شهيد صدر به تقسيم مالكات واقعي مي
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:شوند مالكات واقعي به دو دسته تقسيم مي•

مالكات الزامي كه بر اساس آنها، مكلف بايد مصلحتي را كسب و . 1•
.اي اجتناب نمايد از مفسده

مالكات غير الزامي كه بر اساس آنها، مكلف الزامي در تحصيل يا . 2•
.اجتناب ندارد
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مشهور فقها، احكام واقعي را بـر اسـاس ايـن مالكـات چنـين بيـان       •

در صورت وجود يك مصـلحت الزامـي، حكـم، وجـوب     : كردند مي
است و در صورت وجود يك مصلحت غير الزامـي، حكـم واقعـي،    

ي الزامـي،   از آن سوي در صورت وجود يك مفسده. استحباب است
ي غيـر الزامـي،    حكم واقعي، حرمت و در صورت وجود يك مفسده

در نظر مشهور، اباحه كـه حالـت بـين ايـن دو     . حكم، كراهت است
يابـد كـه نـه مصـلحت      جا تحقق مـي  مصلحت و مفسده است، در آن

يعنـي  . هست نه مفسده، چه از نوع الزامي و چه از نوع غيـر الزامـي  
و عـدم وجـود   ) چه الزامي و چه غيـر الزامـي  (عدم وجود مصلحت 

.مالك اباحه است) چه الزامي و چه غير الزامي(مفسده 
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كنـد؛ امـا معتقـد     ي مطرح در نزد علما را نفي نمـي  شهيد صدر اباحه•
است اين فقط يك نوع از اباحاتي است كه در ميان احكـام شـرعي   

:در نظر او اباحه بر دو قسم است. داريم
در اين نوع، اقتضاي هيچ يك از احكام ديگر : ي ال اقتضايي اباحه. أ•

بدين ترتيب . يعني وجوب، حرمت، استحباب و كراهت، وجود ندارد
اين نـوع  . شود به دليل عدم اقتضاي احكام ديگر ء مباح مي يك شي

.شود مباح، مباح ال اقتضايي ناميده مي
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در اين نوع اباحه، عدم اقتضاي احكام ديگـر،  : ي اقتضايي اباحه. ب•
در . منشأ اباحه نيست، بلكه منشأ آن، خود اقتضاي اباحه بوده اسـت 

شود به دليل اين كه اقتضاي اباحه در آن  ء مباح مي اين نوع، يك شي
.نامد اين نوع مباح را شهيد صدر مباح اقتضايي مي. وجود دارد
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مباح اقتضايي در كلمات ديگران مثل شيخ انصاري هم مطرح شـده،  •
. كند اما نه به تعبيري كه شهيد صدر بيان مي
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در بعضي جاهـا الزم اسـت عبـد آزادي عمـل     : گويد شهيد صدر مي•
داشته باشد يعني خود مطلق العنان بودن عبد، يك امر الزمي است و 

مولي همانند پدري كه فرزند خود را در . مصلحتي در آن وجود دارد
گذارد تا بتواند در موارد مهم او را محدود كنـد،   بعضي امور آزاد مي

داند اگر براي عبد در واقـع و   او مي. داند عبد را آزاد بگذارد الزم مي
نفس االمر، اين نوع احكام را قـرار ندهـد، عبـد در تنگنـايي قـرار      

از ايـن رو  . كنـد  گيرد كه چه بسا به التزامات ديگر هم عمل نمـي  مي
براي ترغيب او به عمل به الزامات شرعي، او را در برخي موارد آزاد 

. گذارد مي
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ي اقتضـايي   و الزم است تأكيد كنيم، اينجا بحث ما در مـالك اباحـه  •
ايـن مقدمـه در   . نسبت به واقع است و به حكم ظاهري نظر نـداريم 

اي از احكام واقعي اسـت كـه حكـم اباحـه در آنهـا       صدد بيان دسته
.شود و منشأ اين حكم، خود اقتضاي اباحه است مطرح مي
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ي سوم را مطرح نمود؟ علـت طـرح ايـن     اما چرا شهيد صدر مقدمه•
مقدمه چيست؟
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شود و  ي سوم، آنجا كه مولي گرفتار تزاحم مي تا قبل از طرح مقدمه•
از يك طرف مالك وجوب قرارداد و از طرف ديگر مـالك حرمـت،   
با بحث تزاحم حفظي مشكل مولي قابل رفع است و به عبارت ديگر 

همين طـور اگـر يـك سـو     . شود در اينجا تزاحم حفظي معنا دار مي
ي  البته اباحه(وجوب يا حرمت قرار داشته باشد و طرف ديگر اباحه 

، باز شـارع و مـولي بـا مشـكلي مواجـه نيسـت او بـا        )ال اقتضايي
ي غرض خويش و ترجيح جانب الزام، عبـد را بـراي انجـام     توسعه

.كند تكليف راهنمايي مي
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اما اگر در يك سو مالكات الزامي وجود داشـته باشـد و در سـوي     •
ديگر مالك ترخيص، آيا باز تزاحم حفظي معنا دارد؟ آيا معنـا دارد  
در چنين مواردي شارع جانب ترخيص را ترجيح دهـد و حكـم بـه    
اباحه نمايد؟ اگر عقالً ممكن نباشد كه مولي يك حكم ظاهري مبتني 

اي كـه حكـم بـه اباحـه      بر اباحه جعل نمايد، ما در احكام ظاهريـه 
اي كـه   كنند با مشكل مواجه خواهيم شد؛ اما در احكـام ظاهريـه   مي

كنند يا به نحو قوت احتمال، راهي پيش پـاي عبـد    حكم به الزام مي
.گذارند، مشكلي وجود نخواهد داشت مي



124

جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر

صرفاً براي بيان مواردي ) ي سوم يعني مقدمه(ي اقتضايي  بحث اباحه•
شـود   است كه بين يك حكم الزامي و يك حكم ترخيصي تزاحم مي

در ايـن مـورد احكـام    . دهـد  و شارع جانب ترخيص را ترجيح مـي 
احكـامي مثـل برائـت    . گذارنـد  ظاهري اباحه را پيش پاي عبد مـي 

شرعي، اصالة االباحة، اصالة الحلية، اصالة الطهارة از اصول ترخيصي 
.اند هستند كه در تزاحم با يك مالك الزامي، ترجيح يافته
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يابد،  خواهد بگويد آنجا كه جانب ترخيص ترجيح مي شهيد صدر مي•
ي اقتضـايي   از مواردي است خود اباحه مالك دارد و اباحـه، اباحـه  

ي اقتضايي تسهيل براي عبد و مطلق العنان بـودن   مالك اباحه. است
اين همان چيزي است كه ديگـران تحـت عنـوان مصـلحت     . او است

. اند هايي از بحث را مطرح نموده-تسهيليه ذكر كرده و تكه پاره
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مصـلحت  : انـد  گفته... مثًال در مورد اصالت برائت يا اصالت حليت يا•
ها را جمـع   شهيد صدر اين تكه. در جعل آنها، مصلحت تسهيل است

. كرده، تئوريزه و منسجم نموده و به شكل يك نظريه در آورده است
در اين نظريه، مصلحت موجـود در ايـن احكـام توضـيح داده شـده      

در نظر شهيد صدر جعل آنها به سبب نبـودن مـالك وجـوب،    . است
حرمت، استحباب و كراهت نيست بلكه به دليل وجود مالكـي اسـت   

.كند كه اقتضاي اباحه مي
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شود كه گاه در تزاحم بـين يـك حكـم     وجود همين مالك سبب مي •
اگـر ايـن   . الزامي و يك حكم ترخيصي، جانب ترخيص ترجيح يابد

بايست حكم الزامي را  حكم ترخيصي فاقد مالك بود، قطعاً شارع مي
داد، در حالي  كه داراي مالك است، بر اين حكم ترخيصي ترجيح مي

.كه او چنين نكرده است
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نبايد از نظر دور داشت كه يك امر ترخيصي ممكن است از يـك حيـث،   •
از امـور حيثـي   ... امري واجب يا امري حرام باشد؛ زيرا اباحه، حليـت و 

صبح امري مباح و جـايز اسـت،    10مثالً خوردن آب در ساعت . هستند
حرمت خوردن آب بـه  . اما در ماه مبارك رمضان براي صائم حرام است

 10آب خوردن در ساعت . دليل وجوب روزه است، نه به دليل آب بودن
صبح نه واجب است نه حرام؛ نه مالكي براي وجوب دارد نه مالكي براي 

يا . حرمت، اما با عنوان ديگر يعني روزه، همين خوردن حرام خواهد بود
بـراي همـين اگـر شخصـي     . مثالً پنير حالل است؛ اما از حيث پنيز بودن

ي صاحب مغازه خـورد، از آن حيـث كـه     پنيري را در مغازه بدون اجازه
.تصرف در ملك مردم جايز نيست، كار حرامي كرده است
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بنابراين تمام اموري كه مباحند از آن حيـث كـه مباحنـد، خـود بـر      •
اند و عـدم اقتضـاي    هاي ال اقتضايي اي از آنها مباح دسته: اند دوگونه

اي ديگـر،   احكام ديگر، حكم اباحـه را ثابـت كـرده اسـت و دسـته     
.اند اند و به دليل وجود مالكي، مباح شده هاي اقتضايي مباح
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در اين مقام وقتي سخن از مباحات اقتضايي و ال اقتضايي بـه ميـان   •
در تحقـق خـارجي، مباحـات    . آيد، بحث از مصاديق آنها نيست مي

شرعي ممكن است همگي از سنخ مباحات ال اقتضايي باشند، ممكن 
است همگي از سنخ مباحات اقتضايي باشند و ممكـن اسـت برخـي    

آنچه اينجا اهميت دارد، وجـود  . اقتضايي و برخي ال اقتضايي باشند
هاي شرعي به  در نظر عقل اباحه. چنين تقسيمي به لحاظ عقلي است

هايي كه در -اين دو دسته قابل تقسيم هستند، خواه واقعاً تمامي اباحه
. شرع وارد شده، اقتضايي باشند و خواه همگي ال اقتضايي باشند
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اين كه حتي يك اباحه در شرع تحقق نيافته كه اقتضايي باشد يا يك •
اباحه در شرع نيست كه ال اقتضايي باشد، منافاتي با قضـاوت عقـل   

ي عـدم مـالك الـزام     تواند در نتيجـه  اباحه مي: گويد عقل مي. ندارد
تواند بر اثر يك مالك ترخيص حاصل شود، اما اين  بوجود آيد و مي

. شود كه واقعاً تحقق خارجي هم يافته يا نه، به حكم عقل مربوط نمي
هر جا كه بتوانيم مالك و مصلحتي براي اباحـه بيـابيم، آن اباحـه را    

توانـد از گـروه    ناميم و اگر مالكي نيافتيم، آن مبـاح مـي   اقتضايي مي
.مباحات ال اقتضايي باشد
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خواهيم كاري را كه شارع انجام داده، بـه   به عبارت ديگر ما فعالً مي•

يك تصوير عقلي بكشيم و اصالً قصد تعيـين تكليـف بـراي شـارع     
پردازيم  از اين رو بعد از تصوير عقلي به توجيه كار مولي مي. نداريم

اگر مولي در شك بدوي، . اي كه سازگاري عقلي داشته باشد به گونه
كند، به حكم عقل، شارع مالك ترخيص را  حكم به برائت شرعي مي

بر مالك الزام ترجيح داده است، ولي معناي اين تصـوير عقلـي ايـن    
تواند در موارد شـك بـدوي بـه جـاي برائـت،       نيست كه شارع نمي

حكم به احتياط هماننـد حكـم بـه برائـت در     . احتياط را واجب كند
موارد شك بدوي، براي شارع ممكن است امـا او برائـت را اختيـار    

. نمايد مي
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وقتي در موارد شك بـدوي  : گوييم نشينيم و مي حال ما به تحليل مي•
كنيم، ممكن اسـت آن چيـز    به دستور شارع برائت شرعي جاري مي

در واقع واجب يا در واقع حرام باشد؛ ايـن كـه شـارع اجـازه داده،     
مالكات الزامي او را ترك كنيم و تا وقتي يقين به تكليف نـداريم يـا   
حجت بر ما اقامه نشده، مسئوليت را از ما برداشته، به دليل مصلحت 

. و مالكي بوده است كه در اباحه وجود دارد
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دهـد، انجـام دهـد يـا اگـر       اگر مكلف احتمال وجوب مـي : او نگفته•
اگـر احتمـال حرمـت    : دهد ترك كند بلكـه گفتـه   احتمال حرمت مي

توانـد   داند حرام است يا دليلي بر حرمـت نـدارد، مـي    دهد و نمي مي
دهد واجب است اما دليلـي بـر وجـوب     انجام بدهد؛ اگر احتمال مي

. تواند ترك كند ندارد، مي
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كنـيم،   به عبارت ديگر در مواردي كه برائـت شـرعي را جـاري مـي    •
اگر . ممكن است وجوب واقعي و يا حرمت واقعي وجود داشته باشد

بين مالكات الزامي و ترخيصي تزاحم نباشد، معنـا نـدارد شـارع در    
موارد شك بدوي به مالكات الزامي خودش يعني وجوب واقعـي يـا   

بايسـت بـه مالكـات الزامـي اعتنـا       او مـي . حرمت واقعي اعتنا نكند
مسئوليت را از » رفع ما ال يعلمون«كرد؛ اما چنين نكرد و با حكم  مي

. عبد برداشت
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شـارع از  : كنـد  بر طبق بيان شهيد صدر، عقل كار مولي را توجيه مي•
. ديده است و از سوي ديگر مـالك تـرخيص   يك سو مالك الزام مي

مولي اين جانب ترخيص را كه حكم بـه مطلـق العنـان بـودن عبـد      
.كند، بر جانب مالك الزام ترجيح داده است مي
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خواهيم نتيجه بگيريم كه به دليل حكم عقـل، برائـت    بنابراين ما نمي•
. شـود  برائت شرعي به اين صورت ثابت نمي. شرعي جعل شده است

بعد از اثبات . گيرد اثبات برائت شرعي با مثل حديث رفع صورت مي
نشيند كه آيا اين حكم، مشكل عقلي  برائت شرعي عقل به تحليل مي

كرد، همان  دارد يا نه؟ اگر شارع در شك بدوي، احتياط را جعل مي
گيرنـد،   اي را مي ها با تمسك به روايات چنين نتيجه گونه كه اخباري

معنايش اين بود كه شـارع مالكـات الزامـي را بـر مـالك تـرخيص       
.ترجيح داده است
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با اين وصف، چه آنها كه در شك بدوي قايل به برائت شرعي هستند •
انـد و   و چه آنها كه قايل به احتياط شرعي، به روايات تمسك نموده

به حكم عقل كه مالك الزامي مرجح است يا مالك ترخيصي، كـاري  
وي وقتـي بـه   . شهيد صدر هم همين گونه عمل كـرده اسـت  . ندارند

شـود، بحـث آيـات و     بحث برائت شرعي يا احتياط شرعي وارد مي
. نمايد روايات را مطرح مي
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آنچه اينجا محل بحث است امكان جعل برائت شـرعي يـا احتيـاط    •
اگـر در تـزاحم بـين مالكـات الزامـي و      . شرعي از نظر عقلي اسـت 

ترخيصي، شارع حتماً بايد جانب مالكـات الزامـي را بگيـرد، پـس     
اي را كـه   در نتيجه بايد تمام ادلـه . تواند برائت راجعل كند شارع نمي

امـا اگـر عقـالً جعـل چنـين      . ظاهرشان برائت است، به كناري نهيم
. احكامي ممكن باشد، الزم نيست اين ادله را كنار بگذاريم
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اما اين گونه نيست كه هر چه عقالً ممكـن اسـت، حتمـاً هـم اتفـاق      •
كند كه اگر دليل  امكان عقلي فقط اين زمينه را فراهم مي. افتاده است

چيـزي  . شرعي داشتيم و با حكم عقل ناسازگار نبود، آن را بپذيريم
تواند ايجاد كند؛ حتي اگر به ظاهر آيه  كه عقًال محال است، شرع نمي

اما وقتي حكم به جواز از سوي . يا روايتي براي اثبات آن قائم شود
قطعاً بـراي او  . تواند بر طبق آن حكم نمايد عقل صادر شد، شرع مي

.جعل حكم ضرورت ندارد
•********
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بحث جمع بين حكم ظاهري و واقعي كه بيانگر امكان عقلـي جعـل   •
احكام ظاهري در كنار احكام واقعي است، توسط ديگران هم مـورد  

آنها اين بحث را تحت عنوان امكان تعبد بـه  . توجه قرار گرفته است
يعني آيا امكان دارد شارع عبد را به چيزي . اند غير علم مطرح كرده

غير علم متعبد نمايد؟ بنا بر شبهات مطرح شده، عقالً چنـين چيـزي   
ي علما در صدد راهي بودند كـه بـا    به همين دليل همه. ممكن نيست

. رفع شبهات، امكان عقلي جعل را ميسر سازد
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توان احكـام شـرعي و نـوع آنهـا را      اما در هر حال با اين بحث نمي•
همچنان كه ممكن است علي رغـم امكـان   . تعيين نمود و اثبات كرد
اگر بتـوانيم يـك راه   . اي را جعل نكرده باشد عقلي، شارع هيچ اماره

عقلي پيدا نماييم كه امكان جعل اين احكام را جايز نمايد، آن وقـت  
در ... بحث جعل اماره يا اصل عملي و. رسد نوبت به بحث شرعي مي

ي شـرعي، ارتكـازات و    آنجا بايد به سراغ ادلـه . وادي ديگري است
.ي مورد پذيرش شارع برويم سيره
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ي  اي بـراي مسـأله   شهيد صدر با طرح اين سه مقدمه، راه حل تـازه •
در ايـن طريقـه وي بـه    . يايـد  جمع بين حكم ظاهري و واقعـي مـي  

. پردازد توضيح چگونگي پيدايش احكام ظاهري مي
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ي بحث وي اين است كه احكام ظاهري بـراي حفـظ مصـالح     نتيجه•
در خود احكام ظـاهري مصـلحتي مسـتقل از    . شوند واقعي جعل مي

نه در جعل آنها مصلحتي هست و نـه در  . مصلحت واقع وجود ندارد
تنها مصلحتي كه هست و شارع براي حفظ آن مصـلحت،  . سلوكشان

كند، همان مصالح و مفاسـد واقعـي    اقدام به جعل احكام ظاهري مي
نهايتاً اين مصالح و مفاسد واقعي به دليل ناتواني عبد از كشف . است

علت اين كه در موضـوع احكـام ظـاهري،    . اند واقعي، مجهول مانده
.جهل نسبت به حكم واقعي اخذ شده، همين است
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اگر عبد نسبت به حكم واقعي جاهل نبود، مـولي در حفـظ مصـالح     •

اي بـراي جعـل    شد و قهراً زمينه واقعي خودش با مشكل مواجه نمي
تزاحم حفظي بين مالكات واقعي احكـام، در  . حكم ظاهري هم نبود

فرض جهل نسبت به حكم واقعي متصور است و مولي براي حل اين 
گيـرد و يـا از    بهره مـي ) به تعبير شهيد صدر(تزاحم يا از معيار كيفي 

در معيار كيفـي نظـر مـولي بـه     . معيار كمي و يا از تركيبي از اين دو
محتمل و كيفيت آن است در معيار كمـي نظـر مـولي بـه احتمـال و      

رساند و در تركيب معيـار   ميزاني است كه طريق، عبد را به نتيجه مي
كمي و كيفي، مولي هم به احتمال و هم بـه محتمـل نظـر دارد، مثـل     

.ي محرز ديگر موارد استصحاب و اصول علميه
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شود و در قبل هـم بـه    ي ديگري كه از بحث شهيد صدر حاصل مي نتيجه•

چه محـرزه و چـه   (آن اشاره كرديم، اين است كه امارات و اصول عمليه 
به لحاظ روح حكم و واقعيت حكم با هـم تفـاوتي ندارنـد،    ) غير محرزه

در مـوارد امـارات مـولي تـزاحم     . ي حل مولي است تفاوت آنها در نحوه
حفظي را با معيار كمي و به قوت احتمال حل نمـوده اسـت و در مـوارد    

ي غير محرزه به معيار كيفي و به قوت محتمـل و در مـوارد    اصول عمليه
.اصول عمليه محرزه به معيار كمي و كيفي با هم

در نظر شهيد صدر وقتي محتواي اصول علميه با امارات يكي باشد و هر •
تقـدم امـارات   . دو در صدد اثبات يك حكم هستند، تقدمي در كار نيست

بر اصول عمليه يا تقدم اصل محرز بر اصل غير محرز در جايي است كـه  
.محتواي آنها با هم متفاوت باشد
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همين طور در نظر شهيد صدر علت اين كه مثبتات اماره حجت است •
در . گـردد  اما مثبتات اصول عملي نيست، به همـين بحـث بـاز مـي    

امارات معيار، قوت احتمال است اين قوت احتمال در لوازم آنها هـم  
اما در اصول عمليه، قوت محتمل دخيل است حال چـه  . وجود دارد

يا بـه شـكل جـزء    ) در اصول عملي غير محرزه(به شكل علت تامه 
تـوانيم در لـوازم    از اين رو نمـي ). در اصول عملي غير محرزه(العلة 

.آنها هم چنين قوتي را نتيجه بگيريم
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اگر قوت احتمال در مدلول مطابقي وجود داشـته باشـد، در مـدلول    •
احتمـال دارد كـه مـدلول مطـابقي،     % 80پس اگر . التزامي هم هست

مطابق با واقع باشد، به همان درصد، احتمال مطابقت مدلول التزامـي  
ميزان احتمال مدلول التزامي بـا ميـزان احتمـال    . با واقع وجود دارد

اگر محتمل . اما محتمل اين گونه نيست. مدلول مطابقي يكسان است
آيـد كـه در    تر باشد، اين نتيجه به دست نمـي -در مدلول مطابقي مهم

مدلول التزامي هم محتمل يعنـي مفـاد و محتـوي از اهميـت واقعـي      
توضيح مفصل ايـن مطلـب و بحـث تقـدم     . بيشتري برخوردار است

.امارات بر اصول عمليه در جاي خودش خواهد آمد
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اي كـه وي بـه آن اشـاره     در آخر بحث شهيد در اين زمينه، به نكتـه •
.پردازيم كند، مي مي

هاي ديگري كه در باب اصول عمليـه و امـارات    در بيانات شخصيت•
توضيحاتي دارند، بيان مرحوم نائيني بعد از وي مـورد توجـه قـرار    

مرحوم نائيني معتقد بود كه مولي در امارات، علميت يـا  . گرفته است
كند، اما در اصول عملي جعل علميت يـا جعـل    طريقيت را جعل مي
به تعبير ديگر در امارات، مولي ظن حاصـل از  . طريقيت وجود ندارد

كند در حالي كه در اصـول عملـي    ي قطع تنزيل مي اماره را به منزله
.چنين تنزيلي نيست
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يعنـي  . شهيد صدر اعتقاد دارد حقيقت اماره همان است كه وي بيان نمود•

در موارد اماره مولي براي حل تزاحم حفظي از طريق قوت احتمال عمل 
از . كند؛ احتمال مطابقت اماره با واقع بيش از عدم مطابقـت آن اسـت   مي

ي رعايت  اما همين جنبه، يعني جنبه. دهد اين رو اماره را حجت قرار مي
قوت احتمال با لسان جعل طريقيت يا علميت مرحـوم نـائيني، سـازگار    

مولي براي بيان ترجيح به قوت احتمـال از همـين سـياق و تعبيـر     . است
هـاي بيـاني مـولي در     تر يكي از شـيوه  يا به عبارت دقيق. كند استفاده مي

ظن : خواهد به قوت احتمال ترجيح دهد، اين است كه بگويد جايي كه مي
به جاي اين . ي علم قرار دادم را به منزله) مثل خبر واحد(حاصل از اماره 

علت حجيت خبر واحد، بيشتر بودن احتمال مطابقـت آن بـا   «: كه بگويد
ي يقـين   ، از روش تنزيل ظن حاصل از خبر واحد بـه منزلـه  »واقع است

.ي بياني با آن قوت احتمال متناسب است اين شيوه. كند استفاده مي



151

جمع بين حكم ظاهري و واقعي در نظر شهيد صدر
شارع در جايي كه عبـد از واقـع   . در واقع بحث شهيد در اينجا، بحث ثبوتي است•

بـراي حـل تـزاحم حفظـي     . شـود  خبر است، گرفتار مشكل تزاحم حفظي مي-بي
ناچار است يا به قوت محتمل و يا به هر دو اعتنا نمايد و بدين ترتيب امـارات و  

با اين بحث اصالً حجيت هيچ امـاره يـا اصـل عملـي     . شود اصول عملي پيدا مي
بحث حجيت خبر واحد يا استصحاب يا ظواهر و همچنين اين كه . شود اثبات نمي

وقتي در مقام اثبات . اند هاي اثباتي برائت عقلي يا شرعي داريم يا نه، همگي بحث
گيريم به لسان دليلـي كـه خبـر واحـد را حجـت       حجيت خبر واحد مثًال قرار مي

اگر در آنجـا جهـت حجيـت خبـر     . نگريم تا جهت حجيت را بيابيم نمايد، مي مي
واحد اين باشد كه احتمال مطابقتش با واقع بيش از عدم مطابقتش باشد و يـا بـه   

فهميم كه  تعبير ديگر شارع ظن حاصل از آن را نازل منزل يقين قرارداده باشد، مي
در نتيجه مثبتات آن . باشد خبر واحد، اماره است و مالك در آن قوت احتمال مي

هم حجت و در جايي كه از حيث محتوي با اصول عمليه مخالف باشد، بـر آنهـا   
با اين وصف بحث ثبوتي مطرح در اينجا راهنماي عملي مـا در  . مقدم خواهد بود

.هاي اثباتي خواهد بود بحث
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توان با آيه يا روايـت   همچنان كه اجتماع و ارتفاع دو نقيض را نمي. •
.اثبات نمود
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موفقيت شهيد صدر در حل شبهات•
ي جمع بين حكم ظاهري  ي شهيد صدر در مورد مسأله بعد از طرح نظريه•

گرديم تا ميزان موفقيت شهيد صدر را در -و واقعي دوباره به شبهات برمي
شويم كـه برخـي بـا مصـلحت در جعـل       يادآور مي. حل آنها نظاره كنيم

درصدد حل مشكل برآمدند؛ اما ديديم اين نظر، الـزام عبـد را بـه انجـام     
از اين رو بايد مصـلحت در مجعـول باشـد و بـا     . سازد تكليف منتفي مي

راه شهيد صدر . گردند قبول مصلحت در مجعول، دوباره شبهات مطرح مي
بدون هيچ مشكل ديگـر و هـيچ الزم باطـل ديگـري بـه حـل شـبهات        

در اين راه مباني شيعه يعني اشتراك احكام بين عالم و جاهـل  . پردازد مي
و تخطئه و همچنين طريقيت محضه براي امارات و اصـول عمليـه حفـظ    

ديگر نه به مصلحت در جعل نياز است و نه به مصلحت سـلوكيه  . شود مي
.و نه اثري از سببيت و تصويب وجود دارد
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براي تحقيق بيشتر در اين زمينه راه حل شهيد صدر را بـا توجـه بـه تـك تـك      •

.دهيم شبهات توضيح مي
اي از احكـام بـه نـام احكـام      ي ابن قبه مطرح شد كه پذيرش مجموعـه  در شبهه•

ظاهري كه ممكن است مطابق با واقع باشند و ممكن است مخالف با واقع باشـند،  
اما اين اشكال در صورتي است كه . منجر به اجتماع دو مثل يا دو ضد خواهد شد

. اي غير از مصالح احكام واقعي باشـد  احكام ظاهري برخاسته از مصالح جداگانه
زيرا همان گونه كه قبًال نيز گفتيم به لحاظ ذات دو اعتبار، تعارض و تنافي نيست، 

اگر مبادي و مالكات احكام ظاهري . بلكه تنافي به لحاظ مبادي و آثار آنها است
گرفتنـد،   با مبادي و مالكات احكام واقعي متفاوت بود و از دو منشأ سرچشمه مي

اشكال اجتماع دو مثل در صورت تطبيق و اجتماع دو ضد در صـورت اخـتالف   
يعني در صورت اول مثًال هم مالك وجوب به عنوان حكـم ظـاهري و   . معنا دارد

هم مالك وجوب به عنوان حكم واقعي براي يك چيز وجـود دارد و در صـورت   
دوم مالك وجوب در حكم ظاهري و مالك حرمت در حكم واقعـي بـراي يـك    

.دهد چيز ثابت است و در نتيجه مشكل اجتماع دو مثل يا دو ضد رخ مي
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اما طبق بحث شهيد صدر اصالً حكـم ظـاهري مالكـي مسـتقل مالكـات      •

احكام ظاهري براي حفظ احكام واقعي و بـه تعبيـر   . احكام واقعي ندارد
شود و فقـط در ظـرف    تر براي حفظ مالكات احكام واقعي جعل مي دقيق

در غيـر ايـن   . گردند شود، اعتبار مي جهل عبد كه مولي گرفتار تزاحم مي
هيچ مالك و مصـلحتي  . داد صورت اصالً مولي حكم ظاهري را قرار نمي

در حكم ظاهري چه در متعلق آن يعني مجعول و چه در جعل آن و چـه  
وقتي عبد به يك اماره يا به يك اصل عملي، . در سلوك آن وجود ندارد

هيچ چيز . شود نمايد، فقط آن مصالح و مفاسد واقعي تحصيل مي عمل مي
اگـر مطـابق بـا واقـع     . ديگر غير آن مصالح و مفاسد واقعي وجود نـدارد 

شـود و اگـر    آيـد و مفسـده از عبـد دور مـي     باشد، مصلحت به دست مي
مخالف با واقع باشد، ممكن است مصلحتي از دست برود يا عبـد گرفتـار   

.اي شود مفسده
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چرا شارع كـاري كـرده كـه    . شود اينجا است كه اشكال دوم پيدا مي•
برخي مصالح واقعي تفويت شود يا عبد گرفتار مفسده گردد؟ بر طبق 

كنـيم،   اي تـرك مـي   ي مذكور وقتي واجبي را به اسـتناد امـاره   نظريه
يـا  . رود بدون اين كه چيزي آن را جبران كنـد  مصلحتي از دست مي

اگر حرامي را به استناد يك اصل عملي يا اماره كه دال بـر وجـوب   
شـويم كـه هـيچ چيـز      اي مي شويم، گرفتار مفسده است، مرتكب مي

بر طبق نظر شهيد صـدر حكـم ظـاهري    . تواند آن را جبران كند نمي
اصالً مصلحتي ندارد تا بتواند جبـران مصـلحت از دسـت رفتـه يـا      

چرا شارع چنين كرده است؟. ي حاصل شده را بنمايد مفسده
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دانسته كه عبد در مجموع  او مي. بر طبق بحث شهيد صدر، شارع گريزي از چنين كاري نداشته است•

او با جعل اماره سعي نمـوده  . شود دهد و گرفتار مفاسدي مي به دليل جهل، مصالحي را از دست مي
همچنـين بـا   . بيشترين ميزان مصالح را نصيب عبد سازد و او را از بيشترين ميزان مفاسد دور نمايـد 

ترين مفاسد اجتنـاب  -ترين مصالح را به دست آورد و از مهم-جعل اصول عملي سعي كرده عبد مهم
كرد، عبد همين مقدار مصلحت را كه با عمل بـه امـاره بـه     اگر شارع حكم ظاهري را جعل نمي. كند

اي كه با عمل به اماره اجتناب  توانست از همان مقدار مفسده نمود و نمي آورد، تحصيل نمي دست مي
همين طور اگر اعتبار احكام ظاهري نبود، مصالح مهمي كه با عمل بـه اصـول   . كند، پرهيز نمايد مي

ي  توانست از مفاسـد مهمـي كـه بـه واسـطه      آمد و نمي شوند، براي عبد بوجود نمي عمليه حاصل مي
خواست حكم ظاهري جعل نكند، تنهـا   اگر مولي مي. كند، دور گردد اصول عمليه از آنها اجتناب مي

و تنها راه رفع جهـل از تمـامي آحـاد مكلفـان،     . يك راه داشت و آن اين كه جهل را از عبد بردارد
يعني همه بايد نبي بوده و مورد خطاب وحـي  . ي آنها است ي دليلي يقيني و شخصي براي همه اقامه

ي مردم نبي نيستند و بناي خلقت هم چنين نيست، بهتـرين راه بـراي    در فضايي كه همه. قرار گيرند
كسب بيشترين ميزان مصلحت و اجتناب از بيشترين ميزان مفسده؛ همچنين به دست آوردن مصـالح  

.مهم و دوري از مفاسد مهم، سيستم جعل حكم ظاهري است
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غرض مـولي  . پس جعل حكم ظاهري، با غرض مولي منافاتي ندارد•
ولــي االن در . بــه دســت آوردن مصــالح و اجتنــاب از مفاســد بــود

ي مصـالح را بـه دسـت    -تواند همـه  شرايطي قرار گرفته كه عبد نمي
از اين رو هر چه بيشـتر و هـر   . ي مفاسد اجتناب كند آورد و از همه

هايي كه فراسوي عبد قرار  ممكن است بعضي از راه. تر بهتر-چه مهم
دارد، مطابق با واقع نباشد و مصلحتي را از دست او خارج يـا او را  

اي كند، ولي در كـل بيشـترين منفعـت را بـراي او بـه       گرفتار مفسده
پس هيچ منافاتي با غرض مولي كه حفظ مصـالح و  . آورد ارمغان مي

.مفاسد است، ندارد
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اشكال سومي كه مطرح شده بود بحث عدم تنجز احكـام واقعـي در   •
حتـي وقتـي حكـم    : در آن اشكال گفته شـد . اثر احكام ظاهري بود

كنـد؛ زيـرا جهـل     ظاهري با واقع هم مطابق باشد، واقع را منجز نمي
.شود عبد نسبت به واقع با حكم ظاهري برطرف نمي
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بر اساس مبناي مشهور جواب اشكال اين است كـه حجيـت احكـام    •
. ظاهري در جايي كه مطابق با واقع باشد، موجب تنجز واقـع اسـت  

در آنجـا  . توضيح اين بيـان را در بحـث برائـت عقلـي خـواهيم داد     
پذيريم كه عقل تا جايي كه حكم مولي را احراز نكند، در ابتدا ما  مي

بيند؛ اما اگر احراز كنـد كـه مـولي در     را در مقابل حكم مسئول نمي
برخي موارد حتي بدون احراز هم نسبت به احكامش آنچنان اهتمـام  
دارد كه خواهان انجام آن اسـت، اينجـا منافـاتي بـا برائـت عقلـي       

.بيند نمي
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وقتي دليل قطعي بـر حجيـت   . اصول عمليه يا امارات اين گونه است•

كند كه در موارد خبر  يك اماره مثل خبر واحد داريم، عقل حكم مي
. واحد اگر مولي حكمي داشـت، عبـد در مقابـل آن مسـئوليت دارد    

درست است كه عبد علم به واقع ندارد اما علم به حجيت خبر واحد 
وجـود  » يقينـي «ندارد امـا  » يقين«يا به عبارت ديگر اگر چه . دارد
در موارد اماره يا اصل عملي يقين به واقع و علم به آن وجـود  . دارد

ندارد، اما يقيني و علمي هست و همان طور كـه در جـاي خـودش    
ي امارات و  ادله. مطرح شده، مكلف يا بايد يقين داشته باشد يا يقيني

اصول عمليه بايد به نحو يقيني براي ما حجت شوند تا به يقين منتهي 
.شوند
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بدين ترتيب هر سه شبهه بنا بر نظريه شـهيد صـدر پاسـخ خـود را      •
يابند و جعل احكام ظـاهري بـدون هـيچ مشـكل عقلـي و الزم       مي

.يابد باطلي، امكان مي
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