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علم اصول الفقه

ةالحج
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

جمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید صدر•
ت که  در ترین ابتکار شهید صدر در کل مباحث اصولی، مطلبی اسبزرگ•

رح ی ابن قب ، نقض غرض و عدم تنجیز حکم واقعهی مطهجواب ب  شبه 
لی ی اصهوکند اگر چ  یک مسأل آنچ  وی در اینجا بیان می. نموده است

یر شهود، امها تهأ نیست و جزو مبادی تصدیقی علم اصول محسهوب مهی
یهک ای بر مجموع  تصوراتی ک  در علم اصول داریهم، ا بسیار گسترده

سو و بر مجموع  تنایجی ک  در مسایل مختله  علهم اصهول به  دسهت
  در راه حل وی طریقیت محض. آوریم، ا  سوی دیگر، خواهد گذاشتمی

ان شود و مشکل تصویب کهامً  ا  میهدر امارات و اصول عملی  حفظ می
:بحث شهید صدر بر چند مقدم  استوار است. رودمی
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

عله  وقتی غرض مولی ب  چیزی ت: ی محرکیت غرض مولیتوسع . أ•
گیرد، گاهی ب  دلیل اشهتباه در مهورد غهرض، محرکیهت غهرضمی

در . تیابد در حالی ک  خود غرض هیچ تغییری نکرده اسهتوسع  می
:توان ابهام موجود در عبارت را مرتفع ساختیک مثال ساده می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
. اسدشنکنید مولی خواهان اکرام  ید است و عبد شخص  ید را میفرض •

کنهد که  غر ه  ای تحریهک مهیمولی در این فرض، عبد را ب  انهدا ه
ا خواهد و بی  ا  این او را  این رو اکرام  ید را ا  عبد می. حاصل شود
حصهیل اما اگر عبد شخص  ید را نشناسد، مولی برای ت. کندتحریک نمی

معهی مثً  اگر  ید در بین ج. کندای دیگر عمل میغرض خوی  ب  گون 
لی، تواند تشخیص دهد  ید کدام یک ا  آنها اسهت، مهواست ک  عبد نمی

او با این ک  فقط اکرام  یهد را خواههان. کندی آنها را طلب میاکرام هم 
ار ی افهراد جمهع واداست، اما برای تحصیل غر  ، عبد را ب  اکرام هم 

که  در این صورت تحریک مولی توسع  یافت  و ب  جهای ایهن. نمایدمی
ولی عبد مأمور ب  اکرام یک نفر شود، باید جمع را اکرام کند؛ اما غرض مه

اش خواههد و غهرض واقعهیتوسع  نیافت ، او هنو  جز اکرام  ید را نمهی
.فقط اکرام  ید است
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

  اکهرام عبارت دیگر مولی در اینجا نیز قاعدتا  باید عبد را فقط بهب  •
 ید وادار کند، ن  اکرام دیگران؛ اما چهون ا  یهک سهو عبهد قهدرت 

سهیار تشخیص  ید را ندارد و ا  سوی دیگر اکرام  ید برای مهولی ب
ت دهد و بدین ترتیب اهمیاهمیت دارد، او را ب  اکرام جمع فرمان می

. شودی محرکیت آن میغرض مولی، سبب گسترش دایره
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

یهر ی اساسی در این مقدم  آن است که  در عهین توسهع  و تغینکت •
ولی مه. یابدگون  تغییری نمیمحرکیت غرض مولی، خود غرض هیچ

خواهد ک  قبل ا  توسع  خواههان بهود؛ امها به  همچنان همان را می
ی غهرض ویدلیل این ک  برای عبد ممکن نیست فقهط در محهدوده

تحریک شود و بهرای خهود او تهأمین غهرض بسهیار اهمیهت دارد، 
یاو جز ا  طریه  توسهع . دهدمحرکیت غرض خوی  راتوسع  می

.تواند ب  غرض خوی  برسدتحریک عبد نمی
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

شههید صهدر در بحهث تهزاحم به  خله  مطلهب : تزاحم حفظی. ب•
ی دوم او را در اینجها تشهکیل جدیدی پرداخته  اسهت که  مقدمه 

هها شهناخت قبل ا  وی، دو نوع تزاحم برای فقها و اصهولی. دهدمی
تزاحم در مًکات ک  این نوع تزاحم را مرحهوم آخونهد . أ: شده بود

کند و هر جا وی تزاحم را ب  کار گرفته ، به  همهین معنهامطرح می
وع تزاحم در مقام امتثال ک  مرحوم نائینی نوعا  به  ایهن نه. ب. است

م در این نوع، عبد در مقهام امتثهال گرفتهار تهزاح. تزاحم توج  دارد
.شودمی
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

با آن کند ک صدر نوع سومی را ب  نام تزاحم حفظی مطرح میشهید •
گمهان برخی متوج  این تفاوت نشدند و. دو نوع دیگر متفاوت است

ر کردند آقای صدر فقط اسهم یکهی ا  آن دو را تغییهر داده اسهت، د
ر تزاحم حفظهی کهامً  بها آن دو تهای دیگه. حالی ک  اینطور نیست

.متفاوت است
کهی و برای روشن شدن تزاحم حفظی مختصرا  ب  شرح دو تزاحم مً•

.پردا یمامتثالی می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

این تزاحم در جایی است ک  در یک عمهل مهًد دو : مًکیتزاحم •
در . حکم وجود دارد، یعنی هم مصلحت در آن هست و ههم مفسهده

د، این صورت عبد هیچ نقشی در قضی  ندارد، چ  او بدانهد چه  ندانه
ر بنهابراین حهل تهزاحم به. بین مصلحت و مفسده تزاحم وجود دارد

این موال اسهت که  در تهزاحم . ی عبدی مولی است ن  بر عهدهعهده
بین مفاسد و مصهال،، آنهی را که  رحجهان دارد و اقهوی اسهت بهر 

اگهر در نظهر او . کنهدگزیند و بر اساس آن، حکهم و اعتبهار مهیمی
و اگهر نمایدمصلحت ترجی، یافت، ب  وجوب یا استحباب حکم می

و کنهدمفسده مرج، بود، بر طب  آن، حکم ب  حرمت یا کراهت مهی
.اگر با هم مساوی بودند، اباح  حاصل حکم او است
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

در توان انتخاب نمود، چیهزی اسهت که ک  برای تزاحم مًکی میمثالی •
در خمر منافعی اسهت؛ امها : گویدقرآن می. شودقرآن هم ب  آن اشاره می

منافع مادی و اقتصهادی خمهر، ا  جمله . گناه  بی  ا  منافع او است
، در چ  بسا بر ا ر تولیهد و تجهارت خمهر. آیندمنافع خمر ب  حساب می

ارع ش. ای تأمین و افرادی ا  بیکاری و فقر نجات یابندی عدهآمد رو ان 
حال نیز ب  این نکت  توج  دارد و ا  آن غفلت نور یده است؛ اما در عین

علت آن، وجود دو مًد در خمر و ترجی، مفسده . داندخمر را حرام می
خمر هم دارای مصال، است و هم دارای مفاسهد؛ ولهی . بر مصلحت است

ی مصال،، ی مفاسد بر کف ترجی، کف . مفاسد آن بی  ا  مصال، آن است
. دارد ک  حکم ب  حرمت خمر کندمولی را بر آن می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

  فقها این تزاحم، مشهورترین نوع تزاحم و مورد توج: امتثالیتزاحم •
. شهودیعنی نوعا  در لسان آنها، تزاحم امتثالی ب  کار بهرده مهی. است

ز مختله  مولی برای دو چی: تصویر تزاحم امتثالی ب  شرح  یر است
ای کند ب  گونه با دو مًد مستقل ا  هم، دو حکم جداگان  جعل می

تی اما عبد در مهوقعی. ک  آنها خود ب  خود هیچ منافاتی با هم ندارند
رای او به. تواند هر دو حکم را با هم امتثال کنهدگیرد ک  نمیقرار می

.امتثال هر یک ا  آنها، ناچار است دیگری را  یر پا بگذارد
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
ارع شه. ی غصب و نجات غری  اسهتمعروف تزاحم امتثالی، مسأل مثال •

او تصهرف . در غصب و نجات شخص ا  هًکت دو حکم جداگانه  دارد
ی آنها، حرام و نجات کسی را که  جهان  در مال دیگران را بدون اجا ه

ر این دو حکم فی حد نفس  با همهدیگ. در خطر است، واجب نموده است
اهده حال اگر مکلفی هنگام عبور ا  کنار درب منزلهی، مشه. تنافی ندارند

  ای در حوض خان  افتاده و نزدیک است خف  شود، دو راه پهیکرد بچ 
ییعنی ورود بهدون انن در خانه )یا باید برای فرار ا  غصب : روی دارد

  ب  راه خود ادام  دهد و بچ  را ا  مرگ نجات ندهد، و یا باید ب( دیگران
ا تواند هم خهود راو نمی. غصب تن دهد و ا  مرگ کودد جلوگیری کند

اگهر. ی واجب خود عمل نمایهدی غصب برهاند و هم ب  وظیف ا  مفسده
، میرد و اگر بخواهد بچ  را نجهات دههدبخواهد انن ورود بگیرد، بچ  می

.تواند اجا ه بگیردنمی
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

چنین جایی عبد در مقام امتثال دچار مشکل شده اسهت؛ امها دردر •
ا  ایهن رو . ی جعل و اعتبار مولی هیچ مشکلی وجهود نهداردناحی 

ولی البت  ممکن است م. ی عبد است، ن  مولیحل این تزاحم بر عهده
ل برای حل تزاحم، یک سری معیارهای کلی ارای  کند؛ اما ب  هر حها

رف را این عبد است ک  باید با ترجی، جانبی ک  رحجان دارد، یک ط
. برگزیند و بر طب  آن عمل کند
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
تزاحم امتثالی حکمی ک  مًک  اهم است وارد خواهد بود بهر آن که  مًکه  مههم در •

ثهال اههم کند و مهم را در موقع امتعبد با تعیین اهم، در قبال آن مسئولیت پیدا می. است
که  دهیم و آنجا خواهیم گفهتما این مطلب را در بحث ورود تو ی، می. نمایدترد می

الی ال م ب  نکر است ک  گاهی تهزاحم امتثه. یکی ا  موارد ورود همین بحث تزاحم است
در صهورت اول، حهل تهزاحم به  . در مسایل فردی است و گاهی در مسایل اجتمهاعی

ایل ی خود فرد مکلفی است ک  با تزاحم مواج  گشت  است اما حل تهزاحم در مسهعهده
ثهالی در مثالی ک  در قبل  دیم مربوط ب  تهزاحم امت. ی ولی فقی  استاجتماعی ب  عهده
ان در آن مثال فقط یک نفر ا  غرق کودد اطًع دارد و در مقابهل جه. مسایل فردی بود
سهأل  امها گهاهی م. اطًعند، اصً  تکلیفی ندارنددیگران ک  ا  غرق بی. او مسئول است

  ههیچ عموم افراد جامع  با دو حکم جداگان  ک  فی حد نفسه. مربوط ب  یک فرد نیست
حل . کنندتوانند هر دو را امتثالای ک  نمیاند ب  گون منافاتی با هم ندارند، برخورد کرده

او با اعمال والیهت خهوی  . ی ولی جامع  استهای اجتماعی بر عهدهاین گون  تزاحم
وال  و اصه. کنهددهد و بر طب  آن حکم صادر مهییک طرف را بر طرف دیگر ترجی، می

.ا استتواند یک حکم الزامی شرعی را تغییر دهد، همین جتنها موردی ک  ولی فقی  می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
شهرایط فرض کنیهد: مثال تزاحم امتثالی در مسایل اجتماعی چنین است•

اجه  اقلیمی و اقتصادی یک کشور، آن را با کمبود مواد غذایی حهًل مو
ا  امها. ای ک  عده  یادی با خطر مرگ روبرو هسهتندکرده است ب  گون 

ت آن سوی مواد غذایی غیر حًل مثل ماهی بدون فلس ب  فراوانهی یافه
دیگهری و با  فرض نمایید ک  کمک ا  دیگران، نیز مفاسد کثیهر. شودمی

در . ترا برای این کشور در پی دارد یا اصً  کمک ا  دیگران، مقدور نیس
ر حرمهت یا باید همچنان ب: رو استچنین فر ی، ولی فقی  با تزاحم روب 

ی  یادی باشد و یا ایهن ماهی بدون فلس اصرار ور د و شاهد مرگ عده
مسهلما  . حکم شرعی را  یر پا بگذارد و جان افراد جامع  را نجات دههد

ی، تر اسهت، تهرجولی فقی  برای حل تزاحم حفظ جان مردم را ک  واجب
علهت . شهوددهد و بدین ترتیب خوردن ماهی برای همه  جهایز مهیمی

.ی ولی فقی  ب  نحو عمومی استعمومیت این حکم، اجا ه
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

است چ  در تزاحم اجتماعی و چ  در تهزاحم فهردی، وقتهی بدیهی •
. نهدکشرایط دگرگون شود و تزاحم ا  میان بهرود، حکهم تغییهر مهی

تواند رو است تا  مانی میی دیگران روب فردی ک  با غریقی در خان 
ات به  محهض نجه. غصب کند ک  شخص غری ، نجات نیافت  اسهت

  ولی فقی  نیز تا  مانی حکهم به. ی غصب را نداردغری ، ح  ادام 
ادی کند ک  شرایط اقتصادی ب  حالت عهحلیت ماهی بدون فلس می

اکی پس ا  تغییر شرایط و فراهم آمهدن مهواد خهور. با  نگشت  است
.افتدحًل، حکم حرمت ماهی بدون فلس دوباره ب  جریان می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
. رار اسهتی دیگری ک  باید مورد توج  قرار گیرد، مغایرت این بحث با بحث ا طمسأل •

وص ای جز انجام یک کار ب  خصهاصطًح فقهی ا طرار در جایی است ک  مکل  چاره
م توانهد ههر دو را بها ههاما در این بحث دو تکلی  متوج  مکل  است ک  نمی. را ندارد

توانهد ا  جلهویاو مهی. در مثال غصب و نجات غری ، شخص مضطر نیست. انجام دهد
ل ی این ک  آنجا مال مردم است و مردم خود مسئول ماخان  رد شود و کودد را ب  بهان 

ا در مثال مربوط ب  اجتماع هم، همین مورد نظر است، در آنجه. خود هستند، نجات ندهد
یهک اگهر کسهی نزد. نیز ا طراری در کار نیست و اصوال  ا طرار یک امر فهردی اسهت

توانهد ا  مهاهی مرگ است و جز ماهی بدون فلس در اختیار ندارد، فقط ب  قهدری مهی
م مهرگ بخورد ک   نده بماند در حالی ک  در بحث ما اگر ولی فقی  صبر کند تها مهردم د

ل ی خوردن بدهد، کهل امهور کشهور مختهای ک  نمیرند، ب  آنها اجا هبروند بعد ب  اندا ه
  اعمهال ا اف  بر این ک  در چنین حالتی اصً  ب. ریزدشود و نظام اجتماعی بر هم میمی

وانهد به  تهر کس ک  ب  این اندا ه ا  ا طرار برسهد، مهی. والیت ولی فقی  نیا ی نیست
.ارداو ب  انن ولی فقی  نیا  ند. ء حرام را بخوردای ک  ا  ا طرار خارج شود، شیاندا ه
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

قی  به  ولی ف. این وص  بحث ما در اینجا، ربطی ب  بحث ا طرار نداردبا •
ی مهردم حتهیهم . کندنحو عمومی حکم ب  حلیت ماهی بدون فلس می

، انهدآنها ک  این حد ا  گرسنگی را ندارنهد و به  اصهطًح مضهطر نشهده
او بهرای حفهظ نظهم اجتمهاعی و. توانند ا  این مهاهی اسهتفاده کننهدمی

همان گون  که  ممکهن. نمایداستواری نظام، حکم ب  حلیت آن ماهی می
ید و های اقتصادی، حکم ب  جوا  ربا نمااست برای حفظ جامع  ا  بحران

  حکهم تواند بوی در آن شرایط ب  این نتیج  رسیده است ک  جامع  نمی
ی شهرع موقتها  تعطیهل ا  ایهن رو حکهم را بها اجها ه. حرمت عمل کند

حکهم بعد ا  تغییر شرایط و پیدا شدن و عیت عهادی، دوبهاره. نمایدمی
.اندا دواقعی شرع را در جامع  ب  جریان می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

شههید همان طور ک  قبً  گفتیم در کنار دو تهزاحم قبلهی،: حفظیتزاحم •
در . ندک ند و تزاحم دیگری را مطرح میای دست میصدر ب  ابتکار تا ه

مها این تزاحم، منشأ تزاحم همانند تزاحم امتثهالی، و هعیت عبهد اسهت ا
محهل . ی موال اسهتهمانند تزاحم مًکی، حل تزاحم و رفع آن بر عهده

رای این تزاحم در آنجا است ک  احکام واقعی و مصال، و مفاسد واقعی به
ولی در این صهورت مه. عبد مجهول باشد و عبد قادر ب  کش  آنها نباشد

در هدایت عبد در ب  دست آوردن مصهال، واقعهی و اجتنهاب ا  مفاسهد 
قهرار ب  عبارت دیگر عبهد در و هعیتی. شودواقعی، با مشکل مواج  می

ر او نهاگزی. دارد ک  برای مولی حفظ تمام مًکات واقعهی ممکهن نیسهت
.شوداست برخی را فدای برخی دیگر کند ا  این رو دچار تزاحم می
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 
افهت توانست و عیت عبد را تغییر دههد و او را در دریاست اگر مولی میوا ، •

ست ک  ولی فرض این ا. شدواقع یاری رساند، مشکلی نبود و تزاحم هم مرتفع می
ندگان، یعنی اگر قرار بود تمام ب. باشدچنین چیزی در حالت عادی غیر ممکن می

شهند، رو نباعلم ب  احکام واقعی داشت  باشند و با مشکلی در کشه  آنهها روبه 
. قرار کنندبایست هم  ب  مقام نبوت برسند و ا  طری  وحی با شارع ارتباط برمی

حهی های عهادی وب  انسان. در حالی ک  بنای عالم خلقت بر چنین چیزی نیست
ل ای ا  مردم در قسمتی ا  احکام خهوی  بها مشهکبنابراین حتما  عده. شودنمی
ال، و دانند و جهل آنها هیچ تأ یری در مصآنها حکم واقعی را نمی. رو هستندروب 

اند، اگر چیزی در واقع مفسده دارد، چ  مکل  بداند و چ  ند. مفاسد واقعی ندارد
آن چیز همچنان ا  مفسده برخوردار است و اگر چیزی در واقهع مصهلحت دارد، 

.استچ  مکل  بداند و چ  نداند، آن چیز همچنان بر مصلحت باقی 
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صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

صهال، خواهد عبد را راهنمایی کند تا بتواند مدر چنین و عیتی میمولی •
  و ا  آنجها که  علهم به. واقعی را کسب و ا  مفاسد واقعی اجتناب نماید

ی تواند کهارهای عادی ممکن نیست، مولی نمیتمامی احکام برای انسان
کند ک  عبد تمامی مصال، را به  دسهت آورد و ا  تمهامی مفاسهد دوری 

راه قهرا  در این. ا  این رو مجبور است ب  مکلفان راهی نشان دهد. گزیند
به  عبهارت. شهودرود و مفاسدی پیدا مهیبخشی ا  مصال، ا  دست می

دیگر مولی در حفظ مًکات احکام واقعی خهوی  دچهار تهزاحم شهده 
ی آنها را حفظ نماید، مجبهور اسهت بخشهی ا تواند هم چون نمی. است

م شهید صهدر نهام ایهن تهزاحم را تهزاح. آنها را فدای بخ  دیگر بنماید
ر آن شهده تزاحمی ک  مولی ب  دلیل و عیت عبد، گرفتا. گذاردحفظی می

.استاست و قهرا  حل آن هم با خود او 



25

صدرجمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر شهید 

موجهود البت  اصول عملی  ب  معنایی ا  معانی طریقند ولی طریقهت. •
.در اماره در آنها نیست

ا   ا اسهت وسیگار ا  یهک سهو اشهتغال. مثال دیگر سیگار است. •
یها اما حکم ب  حرمت. شودسوی دیگر باعث  رر ب  بدن انسان می

و او اسهت که  بعهد ا  سهبک. حلیت سیگار، ب  مولی ارتبهاط دارد
.کندسنگین کردن منافع و مضار سیگار، حکم می

اط مثً  در مثال نکر شده، نجات دادن ب  ار ش و حرمت نفس ارتب. •
تهر ا  دارد و غصب ب  ار ش و حرمت مال و در نظر اسًم جان مهم

ی، پس در تزاحم بین حفظ جان و غصب، حفظ جان ترج. مال است
.دارد
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
 بوتها و فی البحث عن حقیقة األصل العملی الشرعی-الثانیةالمقدمة •

.فرق  عن الدلیل االجتهادی من  اویة الجاعل المشرع لهما
و هذا البحث قد شرحناه مفصً عند البحث عهن الحکهم الظهاهری و•

نهاد ان کیفیة الجمع بین  و بین الحکم الواقعی، و حاصل ما نکرنهاه ه
الظاهری أن  الحکم الصادر من قبهل المهولف فهی مقهام حقیقة الحکم

زامیة الحفظ علف األهم من المًکات و األغراض المولویة الواقعیة اإلل
ارد المتزاحمة مع المًکات المقتضهیة لبباحهة و التهرخیص فهی مهو

. االشتباه و التردد تزاحما حفظیا

11: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 

األهمية 
المرجحة

نوعية المالك 
لالواقعي المحتم

قوة االحتمال 
محضا

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 

األهمية 
المرجحة

نوعية المالك 
لالواقعي المحتم

األصل العملي و
يالدليل الفقاهت

قوة االحتمال 
محضا

األمارة و الدليل
االجتهادي

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



29

الشرعیاألصل العملی حقیقة 
قلنا هناد ان األهمیة المرجحة تهار  تکهون علهف أسهاس نوعیهة و •

المًد الواقعی المحتمل و أخرى تکون علف أسهاس قهو  االحتمهال
ن اإللزام محضا بحیث یکون الحکم الشرعی الظاهری نسبت  إلف کل م

علهف و الترخیص علف حد واحد و ال توجد نکتة لجعل  اال التهرجی،
یقهة أساس قو  االحتمال و کاشفیت  الغالبیهة عهن الواقهع و األول حق

لیل األصل العملی و الدلیل الفقهاهتی و الثهانی حقیقهة األمهار  و الهد
االجتهادی، 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ن اما کیفیة صیاغة الحکم الظاهری الناشئ علف أسهاس أحهد ههذیو •

ریقیهة المًکین من الناحیة اللفظیة أو االعتباریة من حیهث جعهل الط
تار  و المنجزیة أخرى و الجهری العملهی  الثها فهذلک کله  فهوارق

را فهی صوریة صیاغیة ال تمس جوهر الحکم و ال یوجب تنوعها تغیی
حقیقة نلک الحکم الظاهری المجعول و روح ، 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
صلل يمکن اعتبار العلمیة أو المنجزية فی مورد األمن هنا قلنا انه و •

ملن دو  ا  وجوب الجری العملی فی مورد األمارة كما يمکن جعل 
. يلزم من مجرد هذا االعتبار أی تغیر فی النتائج و الحقائق

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ی، األنسب مع حقیقة الحکم الظاهری القائم علهف أسهاس التهرجنعم •

عتباریة لها بقو  االحتمال و الکاشفیة ان تکون الصیاغة العقًئیة أو اال
،افی مرحلة اإل بات جعل االحتمال األقوى علما و طریقا و کاشف

  جعل بینما األنسب مع الحکم الظاهری بمًد قو  المحتمل و نوعیت•
وجوب الجری العملی و االحتیاط و نحو نلک 

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ت جوهریة و و إ باتیة و لیس-الخصوصیات و الحیثیات صیاغیةفهذه •

ین نهوعی  بوتیة و قد کان من جراء عدم االلتفات إلف حقیقة الفرق به
الحکم الظاهری األصهل و األمهار  أن أنکهر بعهض علمهاء األصهول 

لف کهل منهمها األنحاء المترتبة بصور  طبیعیة و علف القاعد  بالنسبة إ
.علف ما سوف یظهر لدى البحث عن األصل المثبت

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ین مهن فیما یلی نتعرض إلف  ً ة اتجاهات مشهور  بهین المحققهو •

:علماء األصول فی التفرقة بین األصل و األمار 
قحت  و ن( قده)ما یظهر من بعض کلمات الشیخ األعظم -االتجاه األول•

ول من ان الفرق بین األمهارات و األصه( قده)مدرسة المحق  النائینی 
ألملارة المجعول فی ایتمثل فی سنخ المجعول فی کل منهما، حیث ان 

أو إيجاب الجری العملی األصلالطريقیة و العلمیة بینما المجعول فی 
.تنزیل  منزلة العلم فی الجری العملی

•

12: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
یهر، و و بحسب الصهیاغة لهیس غهذه التفرقة صورية قد اتض، ان و •

ین الهدف من التفرقة بهین األمهار  و األصهل لهیس مجهرد التمییهز به
رعی المصطلحین فان هذین المصطلحین لم یردا فهی لسهان دلیهل شه

  و لیتوخف من ورائ  أ ر فقهی، و انما القصهد تبریهر مها ههو المرکهو
م المتسالم علی  من ان لوا م األمهارات و مثبتاتهها حجهة بینمها لهوا 

.  األصل لیست کذلک إنا لم تکن آ ارا شرعیة

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ل بهین األمهار  و األصه( قهده)من هنا حینما فرق المحق  النائینی و •

علهم بالفرق المزبور رتب علف نلک هذا األ ر و اسهتدل علیه  بهان ال
ألمهار  ء علم بجمیع لوا م  و مستلزمات  فیکون جعهل العلمیهة لبشی

ی علف مثبتا لجمیع نلک بخًف الجری العملی فان إیجاب جری عمل
ء، ألن وف  أمر ال یلزم من  إیجاب الجری علهف لهوا م نلهک الشهی
.الجری العملی فعل خارجی فقد یحکم المولف بعمل دون عمل

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
لمیهة قد أشکل علی  السید األستان بان مجرد کون المجعول ههو العو •

ء انمها یفی باب األمارات ال یقتضی حجیة مثبتاتهها ألن العلهم بالشه
جرد تعبهد یستلزم العلم بلوا م  إنا کان العلم وجدانیا ال تعبدیا، ألن  م

له  و حکم شرعی یکون حدود جعل  بید الشارع و ال مً مة بین جع
ات بلحاظ المؤدى و جعل  بلحاظ لوا م ، و من هنا أنکر حجیة مثبته

ة األمار  علف القاعد  بل اعتبرها کاألصول من حیهث احتیهاج حجیه
مثبتاتها إلف عنایة  ائد  و دلیل خاص، 

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
زان هکذا التزم السید األستان بصحة ما نهب إلیه  المیهر ا فهی میهو •

مرتکهز  و التفرقة بین األصل و األمار  و أنکر ترتب تلک الخاصیة ال
ألجهدر األ ر المتسالم علی  لألمار  و هی حجیة مثبتاتها مع ان  کهان ا

ر  دلیً علهف اعتبار عدم صًحیة تلک التفرقة لتبریر الخاصیة المذکو
.قصورها

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
، فان  إنا کان اما بناء علف تفسیرنا فیبدو تبریر الخاصیة وا حا جداو •

تمام المو وع و المًد فی جعل الحجیة فی باب األمهار  انمها ههو 
ی، بقو  عًج التزاحم الحفظی علف أساس المرج، الکیفی و هو الترج
عهد  ألن االحتمال و الکاشفیة فسوف تکون المثبتات حجة علهف القا

 ابهت نفس الدرجة من الکش  التصدیقی و بنفس المهًد الکاشه 
ى بلحاظ المدالیل االلتزامیة لألمار  أیضا اال مهن حیهث کهون المهؤد

وصهیة مدلوال مطابقیا و الً م التزامیا غیر مصرح ب  و مثل هذه الخص
یأتی ال تکون دخیلة فی مًد الحجیة عرفا و عقًئیا علف ما سوف

.تفصیل الکًم فی  فی تنبیهات االستصحاب

13: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
هذا بخًف ما إنا کان الحکم الظاهری مبتنیا علف أساس مهًد وو •

حکهم نکتة مو وعیة و هی نوع المحتمهل و خصوصهیت  فیخهتص ال
دالیل الظاهری بالحجیة بذلک ال محالة و ال یمکن التعدی من  إلف الم

.االلتزامیة علف القاعد 

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
اوی نکر فی الرسهائل ان االحتمهال المتسه( قده)ان الشیخ األعظم  م •

لهف حهد الطرفین ال یعقل جعل األماریة ل  ألن نسبت  إلف الطهرفین ع
ی واحد و المتأخرون اعتر وا علی  بان جعل االحتمال أمهار  ال یعنه

.باره سهلجعل  کاشفا حقیقیا بل تعبدیا و باب التعبد واسع و اعت

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ان هذا الکًم أیضا ناجم من الخلط بهین اللسهان و الهروح، فهان إلّا •

لسان التفرقة بین األمار  و األصل ان کان علف أساس نوع المجعول و
اإلنشاء ص، ما نکر بل ص، جعل الوهم علما و أمار ، و امها ان کهان 

زاحم متج  إن عًج الته( قده)علف األساس الّذی نکرناه فکًم الشیخ 
مهن الحفظی علف أساس قو  االحتمال و درجة الکاشفیة ال بهد فیه 

ا کان یعی  فرض قو  للکاشفیة فی أحد الطرفین و کأن الشیخ ارتکا 
.ما نکرناه و ان لم تکن عبارت  وافیة  ببیان 

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
راء من ج( قده)هناد خلط آخر وقعت فی  مدرسة المحق  النائینی و •

لف مقام الفرق المذکور و هو تفریع ما هو خاصیة و أ ر لمقام اإل بات إ
الثبوت، فانهم حکمهوا بتقهدیم األمهارات علهف األصهول مهن جههة 
حکومتها علیها ألن األصل أخذ فی مو وع  الشک و عهدم العلهم و

رافعهة بما ان األمار  یکون المجعول فیها العلمیة و الطریقیهة فتکهون
لمو وع األصل تعبدا و بحکم الشهارع، فجعلهت حکومهة األمهارات

فسهیر علف األصول من نتائج مسلک جعل الطریقیهة و العلمیهة فهی ت
حقیقة األمار  

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ی مقهام ان  من الوا ، ان الحکومة نوع من التخصیص و القرینیة فمع •

ل فهی اإل بات و لیست من خصائص عالم الثبوت فمهما کان المجعهو
باب األمار  أو األصل و مهما کان روح کل منهمها فهً ربهط لهذلک 

ان الدلیل بباب الحکومة ألنها انما تکون علف أساس خصوصیة فی لس
بر أو الحاکم و المحکوم فلو جعلت األماریة بلسان وجوب العمل بالخ

أخذ فی مو وع األصل عدم العلم الوجدانی لم تکن األمهار  مقدمهة
.علف األصل

14: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
ضلو  موالتفرقة بین األمار  و األصل علف أساس ان -الثانیاالتجاه •

حیث لهم یؤخهذ فیه  االاألصل أخذ فیه قید الشك بخالف األملارة 
.نفس قیام األمار 

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
المترتبهة هذا االتجاه مضافا إلف ان  ال یفی بتفسیر الفروق و اآل هارو •

سه ، علف کل من األصل و األمار  التی أشرنا إلیها غیر معقول فهی نف
ألن عدم تقید مو وع الجعهل الظهاهری األمهاری بالشهک یسهتلزم

.عإطًق  لحال العلم و هو غیر معقول علف ما تقدم فی بحث القط
و من هنا ا طر بعضهم فی مقام التخلص عن ههذا االعتهراض إلهف•

ان لم التعبیر بان الشک مورد لألمار  ألنها مجعولة فی ظرف الشک و
.یکن قد أخذ فی مو وع  الشک

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
قهد ان هذا مجرد تغییر فی العبار ، إن المقصود ان الجعهل إنا کهانإلّا •

وع فرض فی  وجود الشک و فرغ عن  فهو معنف أخذه قیدا فی مو ه
الحکم و إلّا کان الحکم مطلقها و شهامً لحهاالت العلهم و ههو غیهر 

.معقول

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



48

الشرعیاألصل العملی حقیقة 
نشاء و تحویل الفرق بین األمار  و األصل من مقام اإل-الثالثاالتجاه •

فلی ا  ورد فی لسا  اللدلیلالجعل إلف مقام اإل بات و الداللة و ان  
. ةمقام اإلثبات الشك فالحکم الظاهری أصل عملی و إلّا فهو أمار

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



49

الشرعیاألصل العملی حقیقة 
من هنا یسلم هذا االتجهاه عهن االعتهراض الثبهوتی الموجه  إلهف و •

ی بتبریهر االتجاه الساب  و لکن  أیضا غیر تام، إن مضافا إلف ان  ال یف
ة انها أكثر قشلريخاصیة کل من األمار  و األصل من حیث آ ارهما، 

کهم فعلف هذا الوج  سوف تکون أماریهة الحمن االتجاهین السابقین 
 إنا استدل الظاهری مرتبطة بنوع اللسان و نحو اللفظ الوارد فی ، فمثً
دل بمثهل بآیة النفر أو النبأ علف حجیة خبر الثقة کان أمار  و ان اسهت

، آیة السؤال عن أهل الذّکر ان کنتم ال تعلمون کان أصً، و هذا وا ه
.البطًن

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
  علف بعض هذه النکتة اإل باتیة قد تعالج بها مشکلة تقدیم األمارنعم •

یهة فیه  األصول العملیة کاالستصحاب بناء علف مسالک جعهل الطریق
، (هقهد)أیضا کما هو مختار بعض أصحاب مدرسة المحقه  النهائینی 

ههذا حیث ادعی من قبلهم ان دلیل األمار  انما یتقدم علف دلیل مثهل
ی األصل العملی رغم ان المجعول فیهما معا الطریقیة، ألن المهأخون فه

ذ نلک فی مو وع دلیل االستصحاب عدم العلم و الیقین بینما لم یؤخ
  عهدم مو وع دلیل األمار  و العقل ال یقتضی تخصیصه  إلّها بصهور
اب دون العلم الوجدانی فیکون إطًق  رافعا لمو وع دلیل االستصهح

. العکس

15: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الشرعیاألصل العملی حقیقة 
.یأتی التعرض إلی  فی محل سوف و هذا بحث•
و هکذا یتض، ان االتجاهات المذکور  جمیعا ال ترجع إلهف محصهل•

.صحی،

.اهذا کل  فی التفرقة بین األمار  و األصل العملی المجعول شرع•

16: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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